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ÖNSÖZ

Olaylar geliigüzel bir ifadeyle anlatan kitap-

lar, çeitli sebeplerle okuyucu bulsalar bile, ölüm-

süzlüün ve klâsik oluun srrna eremezler.

Kitaplar, insanlarmza ve toplumumuza iyi,

güzel ve doru fikirlerin alanmasnda; insanla-

rmzn duygu, düünce ve heyecanlarnn müsbet

yönlere sevkedilmesinde önemli rol oynarlar.

Bunun için insanlarmz, kitaplarda kendi

hayatlarn, yaadklar toplumu, devlet düzenini,

ahlâk kurallarn, dini inançlarn, dillerini, gele-

nek ve göreneklerini bulmak isterler.

Öretmenlerimiz, böyle bir anlay içinde

yazdklar bu kitaplaryla eitimi, sadece ders

vermeden ibaret sayan bir görüün ötesinde, insa-

nmzn kültür ve sanat zevkine katkda bulunarak

da kullanmlardr. Türk MillîEitimini özledii-

miz seviyeye çkarmada önemli bir yeri olacana
inandm “Öretmen Yazarlar Dizisi” millî kül-

türümüzün de zenginlemesinde rol oynayacaktr.

“Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildi-

inden anlam çkarmak, ders almak, düünmek,
zekây terbiye etmektir.” Diyerek, Atatürk, takip

etmemiz gereken millî kültür politikamz açk ve



seçik olarak ortaya koymu bulunmaktadr. Bu
politika, kültürümüze verilecek önem ve bu uurda
yaplacak eitimle gerçekleecektir.

Ben öretmenlerimiz için güzel çalmalar
vadeden bu teebbüsün, hayrl olacana inan-

yorum.

Metin EMROLU
Millî Eitim Gençlik ve

Spor Bakan

DÜLERN DL
ki Perdelik Piyes

Kiiler:

HÜLYA : 12 yalarnda çekicilii olmayan
bir kz çocuu.

ÖMER :Hülya’nm iki ya küçük kardei.

AL EFEND : Orta yal bir kasaba bakkal.
Hülya’nm babas.

HURYE HANIM : Hülya’mn annesi.

AHMET : Ali Efendinin yeeni, onsekiz ya-
larnda bir genç.

ÖRETMEN : Hülya’nm bayan öretmeni.

AYE HANIM : Bir komu.

Hülya’nn hayal dünyasndaki kiiler

FGÜRANLAR : Süpürgeleri, tavuklar, mik-
roplar, çiçekleri canlandran çocuklar.

ÇOCUKLAR : On yalarnda iki çocuk.

ÇRKN BEBEK : Sekiz dokuz yalarnda bir

çocuk.

PRENSESLER— Onüç onbe yalarnda iki

kz karde. (Biri Hülyadr)

SHRBAZ.
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1. PERDE

(Dekor orta halli bir ailenin oturma odasn
canlandrmaktadr. Bu dekor sahnenin önüne
yakn olup arkasnda bir sahne perdesi daha
vardr. Arka sahne öndekinden yarm metre ka-

dar daha yüksektir. Arka sahne Hülya’nm hayal

dünyasn canlandracaktr.)

1. SAHNE

(Ali Efendi, sonra srasyla Huriye Hanm,
Ömer, Hülya.)

AL EFEND— (Bir kasaba bakkal giyimin-

dedir. çeri girdikten sonra ceketini çkarr, yele-

inin cebinden eline ald saatine bakar. Bara-
rak.) Yahu bu evde kimse yok mu? Evine geliyor-:

sun ne kapdan karlayan var, ne de ho geldin

diyen. öyle terliini önüne çeviren bile yok.

Heeey neredesiniz yahu?

(Huriye hanm telala içeri girer. Srtnda

gezmelik giysileri vardr. Earbn mantosunu

çkarrken,)

ANNE— A a. Bugün niye böyle erken gel-

din?

BABA (AL EFEND) — Ne erkeni hanm.
Senin komudaki dedikodun çok tatlyd herhal.

Zamann nasl geçtiini heç bilememisin. (Aya-n yerde duran bir kâda vurarak) Hele bak evi

bile süpürmeden gitmisin. Bir de kzmz var
sözde. Ha sahi o nerede o?

ANNE (HURYE HANIM) — Hülya m ne
bileyim. Evde braktydm, uralar da süpürüver
dediydim. E vallahi bktm bu kzn tembelliin-

den. (Bararak) Kz Hülya neredesin?

(Ömer elinde kalemiyle koarak girer,)

ÖMER— Ho geldin anne, ho geldin baba,
ablam m aryorsunuz?

HURYE HANIM. — Evet ya, nerede o kz?

ÖMER (gülümsiyerek) — Ablam kümeste.

HURYE HANIM. — Ne yapyor kümeste?
Tavuklara sabahleyin yem vermitik ya!

ÖMER— Konuuyor.

ANNE ve BABA birlikte— Konuuyor mu,
kiminle?

ÖMER— Tavuklarla.

ANNE ve BABA— (akn) Tavuklarla m?
Ne konuuyor onlarla?

ÖMER— Oooo neler konumuyor neler, onla-

ra benim krçl kürklü, krmz kurdeleli hanmla-
rm diyor. Sonra da masallar anlatyor.

BABA— Masal m? Hanm bu kz akln
yitirmi. Hayvanlarla konuana ne derler?

(Ömer çkar, Ali Efendi gezinerek,)

BABA— Yok hanm bu böyle olmaz, Hülya’-

nn tavuklarla kedilerle konutuu duyulursa
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bize ne derler? Kzn ad sonra deliye çkar da

kimse istemez ha, bunu böyle bilesin. Evde kalr-

sa karmam. Sen anassn, skya al onu ev ii,

nak ii öret.

ANNE— Kendinde olmasa ben nedeyim?

Kocaman bir kz da artk anas gezmedeyken bir

oday süpüremez mi?

BABA— Görüyorsun ite süpürmemi.

ANNE— Baba olup sen de skya al azck.

Azarla, döv biraz. Hereyi benden bekliyorsun.

(Çocuklar girerler kar koca Hülya’nn üstü-

ne yürürler. Hülya’nm elinde süpürge vardr.)

ANNE— Kz ben sana buralar süpür deme-

dim mi?

(Kzn elinden süpürgeyi alr, sapyla kzn
srtna, omuzuna vurur.)

HÜLYA— Tam süpürgeyi slamaya çkm-
tm, Sümbül Hanmn topalladn gördüm. Ona
bak... (Baba sözünü keser, barr.)

BABA— Höyt! Bir de cevap veriyor... Oniki

yanda kocaman bir kzn tavuklarla arkadalk
ettii nerede görülmü. Sen de onlar gibi hayvan

msn?
(Bu srada içeriye bir delikanl girer. Bu Ali

Efendinin yeeni Ahmet’tir. Anne ve baba onu

farketmezler. Baba konumasna devam eder.)

BABA— Koskoca kz oldun elinden bir sü-

pürge gelmiyor. uray bile temizlemeye heves
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etmeyen kz ne ie yarar? Böyle tembel bir kz
kimse beenmez. Bir daha o kümeste kaldn,
tavuklarla konutuunu duyarsam gözünü patla-

trm. Yok Sümbül Hanmm, yok Lale Beymi...

Kz sen delirdin mi?

AHMET— Aaaa day sen Lale Beyi tanyor

musun?

BABA— Ne Lale Beyi ulan Ahmet sen de

benimle eleniyon mu?

AHMET— Kümesteki horozun ad öyle de.

(Güler. Çocuklar ona kzgn kzgn bakarlar)

ANNE— Ahmet, sen niye daynla gelmedin

de geciktin?

BABA— Kasay kapatt. (Ahmet’e) Defterle-

re günlük hesab yazdn m?
AHMET— Hiç merak etme day, her eyi

yazdm, kasay düzenledim. (Yavaça) Biraz da

paralar okadm. (Tekrar yüksek sesle) Sonra

koa koa geldim. Haa day yolda gelirken Hasa-

n’a rastladm, bu akam annesi çok güzel bir

yemek yapm da, bu yemei sen bilmezsin bize

gel beraber yiyelim diye srar etti.

BABA— Öyle ey olmaz. Her akam, yok

Hasan’n evinde yemek, yok bilmem kimle parkta

gezi, bir gidiyor gece yars geliyorsun. Anana ver

olan yeter okuduu i adam olsun dedik, seni

yanmza aldk, sen anca para harcamasn, gez-

mesini öreniyorsun.

AHMET (Masum pozlarda)— Ne paras day,
insan gezerken para harcar m? Sigara bilem

içmiyorum.



(Huriye Hanm seni haylaz seni der gibi
ban sallar, söylenir.)

ANNE— Hiç içmiyor canm, günde bir pa-
ketçik.

BABA— Ne söylüyorsun hanm?
AHMET— Arada srada arkadalar veriyor,

onlar içiyorum. Yengem onlar diyor herhalde!

BABA— te bak benden söylemesi, öyle
kahveye mahveye gitmek yok. Yemei yeyip
dönersin.

AHMET— Saolasm day. (Sevinçle çkar.)

BABA—u çocuun gelii de iyi oldu. Üs-
tümdeki yük azck azald. Hiç deilse öyle bir
saat evvel eve dönüyorum.

ANNE—u gece gezme ii de olmasa. Hem
sen onun kahveye gitmediini ne biliyorsun? Her
gece bir bahane ile çkyor.

BABA— Gitmiyorum diyorsa gitmiyordur.
Benim soyumda yalan söyleyen yoktur. Benim
yeenim olduu için ona kulp takmak istediini
biliyorum ya, baaramyacaksm, sen kzma terbi-
ye ver yeter. Hadi artk yemek yiyelim.

(Herkesle beraber Hülya da çkacak olur,
baba yolunu keser, barr.)

BABA— Hayr sana bu akam yemek yok.
Tembellere yemek de yok üstba da yok. Aç kal da
avarelik neymi ören.

ANNE— Hem biz yemek yerken sen de bura-

lar süpür (Süpürgeyi alr sapyla kza vururken

devam eder) Hele bir iyi süpürme gebertirim seni.

(Hülya süpürgeyi yerden alr ve frlatr atar,

elini çenesine koyarken için için alamaya balar.

O srada arkadaki hayal perdesi açlr.)



HAYAL PERDES 1

1. SAHNE

(Süpürgeler: Saçlar kabartlm, etekleri sü-

pürge gibi yaplm, srtlarna uzun sopalar ba-
lanm dört kz çocuu durmaktadr. Hülya yerin-

den kalkp hayal gibi süzülerek arka sahneye

geçer. Süpürgeler kza hücüm ediyormu gibi

yürürler, Kz korkup elleriyle ban örter. Süpür-

geler geri girip gülerler.)

SÜPÜRGELER (hep beraber)

:

—Tembel hülya, tembel Hülya!

Her yan dank, her ey saçk;

Sen gözün açk
Görürsün rüya...

Tembel Hülya miskin Hülya

Aç kaldn ya, aç kaldn ya...

(Öne eilip kalkarak Ritmik hareketler

yaparlar)

Bir eilip, bir kalkarz;

Bana srtna,

Orana, burana,

Bir güzel dayak atarz.

Dayak atmaktan yorulunca

Kap arkasnda yatarz.
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(Hülya Süpürgelerden ürkmü bir durumda
konuur.)

HÜLYA — Söyleyin siz necisiniz nesiniz?

Cadlara binekliktir iiniz.

Kötülükte bulunmuyor einiz.

Tek- tük kalm patur putur diiniz.

Söyleyin siz necisiniz, nesiniz?

ncesiniz,

Kua olamazsnz tünek;

Renksizsiniz,

Size konmaz bir kelebek;

Kurusunuz,

Böcek bile sevmiyecek.

Ben de sevmiyorum sizi.

Kovuyorum hepinizi.

Çabuk, çabuk

Papuçlarmz taknz,
Kap arkasna deil
Taa uzaklara kadar

Ne bulursanz

ster imek, ister rüzgar

Bireylere binin

Yeter ki buralardan gidin,

Beni rahat braknz.

SÜPÜRGELER (Ritmik hareketlerine devamla)

—Har hr, har hr
Tembeller dayaa alr.

Cadlar bindiriniz,

Bulutlara indiririz.

Yer yüzünden gökyüzüne,

Gidip gidip gelsek de,

Kötülüü bilsek de,

imdi hiçbir yere gitmeyeceiz.

Seni hayallere karde
Etmeyeceiz, etmeyeceiz.

HÜLYA— Çabuk buradan gidin

Gözlerim sizi görmesin,

Ellerim herbirinizi

Saman gibi ufalayp

Yerlere sermesin.

SÜPÜRGELER— Bizi sevimli bulmadkça

Deerlerimizi bilmedikçe

Gitmeyeceiz, gitmeyeceiz

Seni rüyalara karde
Etmeyeceiz, etmeyeceiz.

Haur huur, haur huur

Tembellik en büyük kusur. (Bunlar söyler-

ken kza doru korkutucu ritmik hareketler

yaparlar. Kz korkar, kaçmak ister, brakmazlar.

O srada içeriye tavuk klnda iki çocuk girer,

Süpürgelere hücüm edip onlar gagalarlar. Sü-

pürgeler kaçarlar.)

TAVUKLAR— Gdak gdak gdaklarz

Sizi bir güzel pataklarz.

(Süpürgeler ay, of! diyerek sahne dna
çkarlar.)
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TAVUKLAR— Cici Hülya, Tatl Hülya
Söyle sana ne olmu?
Bunlar çevrene neden dolmu?
Al yanaklarn neden

Korkudan solmu?

stedikleri nedir

Anlat bize bir bir.

KIZ— (alayarak) ihi ihi, ihi ihi

Sevmiyorum süpürgeyi.

Koca uzun sopalaryla

Kaba kaln saplaryla

Dövüyorlar hergün beni.

TAVUKLAR— Dost Hülya, karde Hülya
Düün biraz. Süpürge bunlar

Yalnz sopa deil ya!

Her aracn bir faydas var.

te süpürgeler de

Evi temizlemeye yarar.

Sen onlara gülmezsen,

Onlar da sana gülmezler.

Süpürmezsen silmezsen.

Temizlik nedir bilmezsen,

Her yana tozlar dolar.

HÜLYA— Hani tozlar neredeler?

Tozla kime ne ederler?

TAVUKLAR— Hepsi burda urdalar.

Bir yn mikrop ile

Çevremizdeki yerdeler,

(Mikrop klnda üç çocuk gerilip zplayp,

yumulup küçülüp sahneye girerler. Dertop olup

küçülup dururlar. Kollarn kaldrp zplayarak

dönerler. Yüzleri ürkütücü ekilde boyanmtr.)

MKROPLAR— (Hep beraber yaptklar rit-

mik hareketlerle...)

Bir zplarz bir hoplarz,

Görünmeyen miktoplarz.

Tozlar bize at,

Rüzgarlar kanat

Oradan oraya uçarz,

Kirli bir yer görünce,

Hemen oraya konanz.

Bir zplarz bir hoplarz

Biz minicik mikroplarz.

Dostlarmz pis insanlar

Yerletik mi bedenlere,

Keyfimize, neemize
Eriemez tüm sultanlar.

Aslanlardan kuvvetliyiz,

Ylanlardan zehirliyiz.

Bizden büyük canavar yok,

En fena biz, en kötü biz.

Temizliktir dümanmz,
Tozlar bizim vatanmz.
Hem zplarz hem hoplarz,

Görünmeyen mikroplarz.

Görünmeyiz yok sanrlar,

Gövdelere girdik mi
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Hasta edip yataklara serdik mi
Varlmza inanrlar

Dostlarmz pis insanlar.

Yok ettik biz,

Nice kanlar, nice canlar.

Temizlik dümanmz.
Tozlar bizim vatanmz.

Hula hulla, hula hulla

Görünmeyen mikroplarz,

Hula hulla, hula hulla

Bir zplarz bir hoplarz. (Son dörtlüü
söylerken küçülüp, büzülüp ufalrlar.)

TAVUKLAR— Gördün mü bunlar iyi kz?
Eer böyle çok zararl çok arsz

Yaratklar yok etmekse amacmz,
Çevremizden bunlar kovan, kovalayan

Süpürgelere muhtacz.

Cici Hülya cici kz!

Biz sana dostlarz.

te bunu iyi bil;

Süpürge dayaa deil

Temizlie yarar.

yi araç iyi elde olursa

Yarar salar.

Gtgt gdak, gtgt gdak
Kavgay brak, kavgay brak

Gtgt gdak, gtgt gdak
yilie bak, güzellie bak.

HÜLYA— Sümbül Hanm, Gül Hanm
Benim iyi dostlarm,

Ne demek istediinizi

Çok iyi anladk.

Darya baraym,
Süpürgeleri çaraym,

Mikropla dolu olan

u tozlardan kurtulaym.

(Süpürge giyimli kzlar srtlarndan sopalar

çkm, saçlar taranm ve balarnda bir çelenk-

le, sevimli bir görünüe bürünmü olarak içeri

girerler.)

SÜPÜRGELER— Bizi çardna sevindik,

Gerçei görüp bizi seveceine emindik.

Hop ileri, hop geri,

Süpürürüz bu yerleri

Har hr, har hr
Bizimle Hülya barr

Har hr, har hr
Bizim gibi i bilirler, tozlar darya tar.

Güler yüzle tatl dille

Süpürürüz bu yerleri

Temizleriz eni konu.

Bir ileri, bir de geri

te mikroplarn sonu.

(Süpürgeler ileri geri hareketler esas olmak

üzere ritmik zplamalarla mikroplarn üstüne

giderler. Mikroplar bir kalkp bir takla atarak,

yuvarlanarak, ah! of! diyerek dar çkarlar.)
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TAVUKLARLA SÜPÜRGELER (Elele tutuarak

kzn etrafnda dönerler.)

— Cici Hülya, tatl Hülya
Dorusu ya dorusu ya
Senin gibi cici kza
Böyle temizlik yakr.

Har hr, har hr
Kula temizlik yakr.
Deil yalnz süpürgeyi

ncitmeyin hiç bir eyi.

Har hr, har hr
Hünerle araç barr.

Tatl dille, güler yüzle

Sevgiyle dostluk karr.

(Sahnedekiler donar kalrlar. Hülya yine sü-

zülür gibi çkar, odadaki yerine oturup eski

durumunu alr. Arka perde kapanr.)

Hülya içini çeker yerinden kalkar.

HÜLYA— Hakllar, evimiz temiz olmal...

Her yan temizlemeliyim.

SAHNE 2

(Hülya, Ömer daha sonra srayla Ali Efendi,

Huriye Hanm, Öretmen komu.)

ÖMER (Elinde yiyecekle girer)— Bak sana
babam görmeden yiyecek kaçrdm.

HÜLYA— Canm istemiyor, zaten ackma-
mtm.

ÖMER— Bugün okulda ne oldu biliyor mu-

sun? Örenciler arasnda bir hikaye yarmas
düzenlenmi. Öretmenimiz bana “Ömer seninki-

ler çok güzel oluyor. yi düün bir tane yaz da

yollayalm” dedi. Ben de az daha “onlar ablam

yazyor” diyecektim

HÜLYA (telala süpürgeyi brakr, Ömer’in

yanma koar)— Sakn ha deme! Sakn ha öyle

birey yapaym deme. Sonra babam duyarsa,

senin bana okuma yazma öretmene çok kzar.

Hem seni döver, hem beni..

ÖMER— Fakat öretmen beni çok övdü mü
utanyorum. Senin yerine benim övülmem (Gö-

sünü gösterir) uramda bir sz yapyor.

HÜLYA— te ona kitaplarda vicdan diyor-

lar. yi insanlarda olur. Sen benim hakkm
yediini sanyorsun. Oysa sen bana hem okuma

yazma örettin hem de babama kümeste kitap

okuduumu söylemedin.

ÖMER— Yine de canm sklyor

(Kap açlnca Ömer elindeki börei saklar.

Anne baba girerler.)

ANNE— Ya ite böyle ancak dayak yeyince

bir i yapyorsun. Her yan güzel olmu.

BABA (Karnn tutup, geirip diini kart-
rrken oturarak)— Elhamdülillah. Hanm doru-

su ya börek nefis olmutu.

Kap çalnr.
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BABA— Hülya kap çalmyor, git aç baka-

lm kim geldi.

(Hülya çkar az sonra içeriye öretmen ve

komu hanm birlikte girerler. Anne karlar,

oturtur hatr sorar. Baba kalkar, gitmeye davra-

nr.)

BABA— Hanmlarn içinde oturmayaym,
biraz kahveye gideyim.

ÖRETMEN — Ali Efendi gitmeyin sizinle

konuacaklarm var.

BABA (otururken)— Öretmen hanm, yok-

sa Ömer bir hata bir kusur mu etti?

ÖRETMEN— Hayr bilakis Ömer’den çok

memnunum, hem matematii hem de Türkçesi

çok iyi. Hele öyle güzel kompozisyon yazyor ki

hayret ediyorum.

BABA—-Ne yazyor, ne yazyor?

ÖRETMEN — Hikaye, an gibi eyler.

BABA— Aman öretmen hanm onlar karn
doyurmaz. Adam dediinin kafas hesaba yatkn
olmal.. Yeenim Ahmet gibi.. Bütün dükkann
hesaplarn bir güzel tutuyor ki..

ÖRETMEN— Yoksa Ömer’in hikayelerini

de mi o yazyor? Dorusu okuyunca ap kalyo-

rum.

ANNE (atlr)— Aman Ahmet mi, ne gezer

hocanm. O ancak sokak sokak gezsin. Bakn yine

evde yok.
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BABA— Hanm hanm... Benim yeenime
laf söyleme. Gençtir tabii gezecek. Eldeki gençler

gibi kumar m oynuyor, içki mi içiyor? Biraz da

gezme hakk.

ANNE — Yok yani Ömer’in ödevine yardm
etmiyor demek istedim.

BABA— Oras öyle. Olum ödevini kendi

yapar. Eee ne de olsa erkek evlat bir baka akll
oluyor.

(Ömer ablasna bakar. Hülya ban yere

eer. Üzülmütür.)

ÖRETMEN— Hazr konuya girilmiken

ben de konuaym. Ondan bahsedecektim. Hani

diyecektim ki...

KOMU HANIM— Yani Hülya için, onu

okula yollaman söylemek için geldik de.

BABA— Öretmen hanm hani bu bahsi

kapatmtk. Ben size mümkünü yok kz çocuu-

nu okula yollamam demedim mi?Okuyan kzlar
görüyoruz. Okula gidip gelirken yanlarna bir de

yavuklu takyorlar.

KOMU— Amaan Ali Efendi, içinde kötülü-

ü olan okula gitmese de bir yolunu bulur yapaca-n yapar. Seninki gibi iyi terbiye alm kzlar

okula okumaya giderler. Sen bunu yanl dersin.

ÖRETMEN — Aye Hanm doru söylüyor.

Okumu biri insanlar, hayat daha iyi tanr. yiyi

kötüden ayrt edebilir. Hülya okula gitmeli, hele
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orta kardei gibi akllysa bir meslek sahibi olur,

sizlere de yardm dokunur. Meslei olmasa bile

daha iyi bir ev hanm, daha iyi bir anne olur.

BABA— Benim kafam bu sözleri almaz. te
benim hanm, okumam da kötü anne mi olmu?
Hem öretmen hanm, ben öyle kz evladndan
para alacak adam deilim.

ANNE— (Hülya’ya) Hülya, hadi kzm misa-

firlere bir kahve yapver. (Hülya çkar.)

ÖRETMEN— (Anneye) Huriyanm, siz ne
dersiniz?

ANNE— Vallahi, ne diyeyim.

BABA— Öretmen hanm, ite böyle kadn
ksm, sizin gibi okursa, evin reisi dururken
hanm da söze karsn ister. Öyle ey yok. Ben
kzm ne okula yollarm ne de ona okuma öretil-

ÖRETMEN— Kzma Ali efendi, Huriyan-
ma sormam seni saymadmdan deildir. Hani
anas olarak onun da bir diyecei var mdr,
diyeydi.

ANNE— Yok, ne diyeceim olsun bizde ba-

bamz ne derse, o olur.

ÖRETMEN— leride bu çocuk size beddua
edebilir, vebalini yüklenebilecek misiniz? Çocu-

unu okutmak bir memleket borcudur da.. Ka-
nunla mecbur klnmtr. Ama ben senin, çocuu-
nu gönül rzanla okula yollaman isterim.

22

BABA Öretmen hanm beni mahkemeye
vereceksen ver gitsin.

ÖRETMEN— Hayr canm, mahkemeye fi-

lan verecek deilim. Çünkü bilirim ki sen isteme-

dikten sonra mahkame kararnn faydas yoktur.

Çocuu okula bir gün yollasan be gün yollamaz-

sn.

BABA— Ha unu hileydin.

KOMU— Ali Efendi devran deiiyor, Oku-
ma bilmedii için çocuklar ilerde, onu hor görür-

ler, ondan utanrlar, arlanrlar.

BABA— Sen okuma bilmiyorsun diye çocuk-

larn senden arlanyorlar m?
KOMU— Ben de onun için derim ya.. Hele

o büyük olan, bir ey anlatacak olsam iki lafn
bana “Aman ana sen de bir ey bilmiyon” diye

benimle eleniyor. Küçük ise “Ana ne vard
okuma hileydin, bu dersime yardm ederdin”

deyip duruyor.

ÖRETMEN— Bak Ali Efendi, belki kzn
da olun kadar aklldr. Böyle cici ve güzel bir kz
okula gelir, bir de okuma yazma örenirse onunla
daha çok övünmez misin?

BABA— Çocuklarmn güzel mi çirkin mi
olduklarn bilirim ben. Öyle güzel müzel deyip

kzn aklna kötü eyler sokmayn. (Sahneye
Hülya girer, babas onu görmeden sözüne devam
eder) Bizde öyle okulunuza yakacak güzel, cici

kz yok. O hem çirkin hem tembeldir. (O srada
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Hülya’y görür) Ben kzm tanrm. (Hülya kah-

veleri verirken) yi ev ii bilsin bir de iyi kahve

yapsn yeter. (Kap çalnr.)

ÖMER— Kap çalmyor, gidip açaym, (He-

men döner) Aye teyze seni evden çaryorlar.

Biri seni görecekmi de az gelsin diyorlar

KOMU— Ben bir gideyim, bakaym. Hoca-

nm sen kahveni rahat iç, az sonra gelir seni

alrm. (Sahneden çkar.)

BABA— Eee öretmen hanm, kusurumuza

bakma, bizim aklmza da daha bakas girmiyor.

Bana diyecein bittiyse ben de kahveye gideyim.

(Kalkar, giderken Ömerin srtna vurur.) ite

sana bir erkek evlat, iyi okursa hem bana yeter,

hem memlekete yeter. Hadi salcakla kal. (Sah-

neden çkar.)

ÖRETMEN— Huriyanm ne dersin, Ali

Efendi’yi sen kandrsan, bu çocua kar günah

ilediinizi söylesen!

ANNE— Ah, ah hocanm, o ne inatçdr sen

bilmezsin. Nuh der de peygamber demez. Hele ben

üstelersem, daha da dikleir.

ÖRETMEN— (Kahve fincann Hülya’ya

verirken) Kahven de ne kadar güzel olmu, aferin

sana Hülya. Sen okula gelmek isterdin deil mi?

HÜLYA— Tabii isterdim, öretmenim. (Hül-

ya fincanlar tepsiye koyar)

ANNE— (Tepsiyi Hülya’nm elinden alr)

Hocanm bu gün börek yapmtm. Azna layk
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pek güzel olmu, bir ayran yapaym da yersin,

(tepsiyle çkar. Ömer annesi darya çknca
öretmenin yanma koar.)

ÖMER— Öretmenim!

ÖRETMEN— Ne var Ömer?Bir ey mi di-

yeceksin?

ÖMER— Diyecektim ki, ey, ite benim ab-

lam...

HÜLYA— (Koar Ömer’in kolunu tutup sar-

sar) Sus Ömer sonra babam duyar.

ÖMER— Babama söylemezseniz size bir ey
diyeceim.

ÖRETMEN— Duymamas zararl deilse
söylemem, Neymi o, söyleyin bakalm.

ÖMER— Ablam okuma yazma biliyor, ona
ben örettim.

ÖRETMEN— (Sevinç ve aknlkla) Do-
ru mu söylüyorsun, doru mu bu Hülya?

HÜLYA— Evet efendim doru. Benim kar-

deim çok iyi bir çocuk. Bana yorulmadan okuma
yazma öretti.

ÖRETMEN— Aferin size ne iyi bir i yap-

msnz. Ömer seni çok beendim.

ÖMER— Öretmenim, benim ablam hem
çok okuyor, hem de çok güzel...

HÜLYA— (teiala)Sus Ömer...

ÖMER— Hayr, artk söyleyeceim. Size

ödev diye verdiim o güzel hikayeler var ya...
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ÖRETMEN— Yoksa onlar ablan m yaz-

yordu?

ÖMER— Evet efendim, beni affedin, size

yalan söyledim. Fakat o hikayeleri okumanz çok

istiyordum..

HÜLYA— Babamz duyor diye korktuk da..

Yine de sakn anneme babama söylemeyin ne

olur. Hem bana hem de Ömer’e çok kzar.

ÖRETMEN— Söylemeyeceime söz veriyo-

rum. Dorusu ne kadar sevindiimi bilemezsiniz.

Hülya sana Ömer’le okuman için kitap yollarm

ama bilmem annen baban görmeden okuyabilir

misiniz?

HÜLYA— Çok sevinirim öretmenim. An-

nem hiç evde oturmaz, hep gezer. Ben de o evde

yokken okuyorum.

ÖRETMEN— Ömer, dün okula duyurulan

u hikaye yarmasna ablan da katalm, ne

dersin?

ÖMER— Ben de onu diyecektim öretme-

ÖRETMEN— Ne dersin Hülya hikâye ya-

rmasna katlmak ister misin? Daha bir hafta,

on gün zaman var. Düün, yaz Ömer’le yolla.

HÜLYA— Olur öretmenim.

ÖRETMEN— Kazanana ödül olarak olduk-

ça yüklü bir para vereceklermi. Bir de kazanr-

san ne güzel olur deil mi?

HÜLYA— Ah Ben de okula gidebilseydim

(Elinde ayran tepsisiyle anne sahneye girer.

Onu görünce hemen susarlar.)

ANNE— Kz Hülya, gideyim de anneme yar-

dm edeyim demezsin, Börei hazrladm, bari git,

onu getir.

(Hülya neeyle koarak çkarken Ömer’i de

elinden tutup götürür.)

ANNE— Aman hocanm, öyle böyle diyoruz

ama babalarnn da hakk var. Kz bu tembellikle

ne okulda ne de bir yerde ie yarar. Ben bu kzla

ne edecem bilmem. Bir yere gitsem bütün gün
oturuyor, bir oday bile süpürmüyor. Doru dü-

rüst ev ii de bilmiyor. Bu tembellikle, bu bilgisiz-

likle (Burada börek taba ile Hülya sahneye

girer, annesinin bundan sonra söylediklerini du-

yar, neeli yüzü hüzünlenir.) ele yüze çkacak hali

yok, kimse onun yüzüne bakmaz.

ÖRETMEN— (Hülya’dan börei alp teek-

kür ettikten sonra, laf deitirmek için) Huriya-

nm, sizin u Ahmet de hiç iyi kimselerle gezmi-

yor. Dün onu u Mehmet Efendinin hapisten yeni

çkan kumarbaz oluyla gördüm. Çok samimiydi-

ler.

ANNE— Aman hocanm, bizim beyi gördün

ite, kendi daha fazla gezsin tozsun diye bu olan
getirtti, imdi de bir söz söyletmiyor..

ÖRETMEN— Ben kendisine söyleyecektim

ya çekindim. Sen usulüyle anlatrsn. (O srada
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kap çalnr, öretmen kalkar.) Her halde Aye
Hanm geldi. Ben artk gideyim.

ANNE— (Bararak) Ömer kapya bak. (ö-

retmene) Henüz böreini bile yemedin hocanm.

Niye acele ediyorsun, Aye Hanm da oturuyordu.

ÖRETMEN— Epey oturdum, artk gideyim

fakat bu güzel börei de brakamam, götüreyim

evde yerim, (börei peçeteye sarar)

ANNE— Ne iyi ettin de geldin hocanm,

ayana salk, yine gel buyur.

ÖRETMEN— Saolasm sen de bana gel,

hadi allahasmarladk (Hülya’ya) Allahasmarla-

dk Hülya.

(Hülya dalgn durmaktadr cevap vermez.)

ANNE— Kz Hülya duymuyor musun? Ho-

canm sana Allahasmarladk diyor. Bazan da

böyle dalyor ite..

HÜLYA— (Annesinin bartsyla silkinir,

koup öretmenin yanma gelip elini öper) Güle

güle öretmenim, güle güle..

.

(Anne ile öretmen çktktan sonra Hülya

masann yanna oturur, masada bir bardakta

çiçekler vardr. Hülya kendi kendine söylenir.)

HÜLYA— Acaba babam annem beni okula

niçin yollamyorlar. Babam benim kzm çirkin,

okula yakmaz dedi, annem ele yüze çkamaz

dedi. Kimse yüzüme bakmazm. Eller beni gör-

mesin diye mi okula yollamyorlar. Güzel olmak

her ey deil ki., (bardaktaki çiçekleri okar)
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Sevgili çiçekler ben de sizin kadar güzel olsaydm
babam annem beni okula yollarlar myd? O
zaman kimseler yüzüme bakard belki deil mi?

(Elini çenesine koyar çiçeklere bakarken ha-

yal perdesi açlr.)

;

;
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HAYAL PERDES II

(Dekor bir çiçek bahçesini göstermektedir.

Büyük mukavva çiçeklerin yannda çiçek klna
girmi çocuklar da vardr. Bunlar papatya, lale,

meneke, gül, karanfil, ayçiçei ve hatmi çiçekle-

ridir. Tablo hareketsiz durmaktadr. Hülya yerin-

den kalkar küçük admlarla yava yava süzülür

gibi hayal haline gelerek hayal sahnenin yerinde

duran kitab alarak çiçeklerin aralarna katlr.
Hülya aralarna katlnca çiçekler canlanr sal-

lanmaya balarlar. Çiçekler sözlerini ritmik hare-

ketler yaparak söylerler.)

ÇÇEKLER HEP BERABER

:

— Çirkin Hülya, çirkin Hülya
Nereye?

Böyle dalgn dalgn,

Böyle akn akn,
Nereye?

Cevap ver bu soruya.

HÜLYA— Okula gidiyorum okula

ÇÇEKLER— Hülya dur gidemezsin,

Burdan ileriye geçemezsin.

Sen ne düebilirsin yola

Ne gidebilirsin okula.

HÜLYA— Neden gidemeyim neden?
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LALELER— (Uyumlu hareketlerle Hülya’nn
çevresinde dolarken)

Çünkü sen,

Aaçtaki kabuktan,

Tosbaadaki yamuktan,

Trtldan, böcekten, kurttan

Daha çirkinsin.

HÜLYA— Okumak istiyorum. (Koar gibi yürür)

MENEKE— (Ahenkli bir atlayla önüne

geçer)

Dur diyorum, gidemezsin

Bundan sonraki yolda

Biber mi, bal m,
Diken mi, dal m

var, bilemezsin.

HÜLYA— (akn dolarken)

Okumak istiyorum

Okumahym.
Bal yerine biberine,

Dal yerine dikenine

Razym.

AYÇÇEKLER— (Balarm iki yana sallayarak)

Bir yere gitmek için

Düünmeli
Bir boyuna bakmal bir enine.

Fakat hiç çaren yok senin.

Çünkü çirkinsin,

Boyun emelisin kaderine,

HÜLYA— Bu görünü bu ekil

Benim suçum deil.

Benim kime var zararm,

Ben okumazsam,

Bu çirkinlikle

Bu bedbinlikle

Neye yararm?

LALELER— Düünelim,

GÜLLER— Düünelim,

KARANFLLER— Düünelim,

AYÇÇEKLER— Hem boyuna, hem enine

Hem enine, hem boyuna

Düünelim,
Kimin yeri neresidir

yice bilelim.

Kimse gelmesin oyuna.

PAPATYALAR— Çiçekler mahkemesinden

Karar alalm.

AYÇÇEKLERNDEN BR— Evet, hemen
toplanalm,

Bir karara varalm.

(Bata saylan çiçeklerden birer tanesi sahne-

nin yan tarafnda yanmdaire eklinde durarak

mahkemeyi olutururlar.)

GÜL— Düünelim,
Hülya denilen bu kz
Ne yapalm, ne edelim.

MENEKE— Benim bir önerim var
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GUL— Hemen söyle

Düünme o kadar.

MENEKE— udur benim önerim,

Çirkin Hülya’y çiçek yapalm, derim

Önce çiçek olmal kii,

En güzel, en iyi yapabilmesi için

Tuttuu ii

Önce çiçek olmal kii.

HEPS BERABER— Evet doru
Hülya’nm güzel bir çiçek

Olmas gerekW GÜL— Çiçekler gibi temiz,

1? KARANFL— Çiçekler gibi sessiz.

yjfi 4
PAPATYA— çiçekler gibi güzel,

i
LALE— çiçek olmal en evvel!

Çiçeklerden örenmeli sevmeyi.

GÜL— Anlara bal,

KARANFL— Rüzgâra koku,

PAPATYA— Bahçelere renk

LALE— nsann gözüne zevk vermeyi

GÜL— Çekirdee hayat

KARANFL— Meyvalara tat

PAPATYA— Hastaya kuvvet

LALE— Sala hizmet etmeyi

HÜLYA— Size beni brakn diyorum.

Ben okumak istiyorum
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ÇÇEKLERN HEPS— Önce çiçek olmalsn,
çiçek,

Okula gidebilmek için

Bu snav vermen gerek.

MENEKE— Düünelim, düünelim
Hangi çiçekten olacana
Karar verelim.

AYÇÇE— Düünelim
Hem enine hem boyuna (Ritimle sallanarak)

Kimse gelmesin oyuna.

Biriniz bir çiçek teklif edin.

MENEKE— Gül olsun

GÜL— Gül mü dedin?

Olmaz olamaz, (Kibirli)

Güldeki koku, güldeki renk, (Hafif, kvrak
hareketlerle)

Yaprandaki kvrm
Kvrmdaki ahenk

Bu kz bu çirkinlikle, bunlar yaktramaz.
te onun için

Benzeri bile olamaz

Gül çiçeinin.

Gül olmak ona göre deil

Burada en az karanfil var

Ben derim ki, o da olsun bir karanfil

KARANFL— Karanfil mi dedin?

Dur, dur biraz

Böyle bir eyi hayal etmek bile olamaz.

(Kibirli)
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Karanfilin dalar aan kokusunu (Kuvvetli,

kvrak hareketlerle)

Yaprann ince dokusunu

Nereden bulacak, nereden yapacak

Karanfil olsa bile

Öyle çirkin bir karanfili

Kim beenip, kim koparacak.

Ona en çok vatan kr
Olan bir çiçek yakr.

Papatya olsun en iyisi

PAPATYA — Durun artmayn beni

Bu lafnza trtllar bile güler. (Kibirli)

O, bir papatya olursaeer (Ritmik hareketlerle)

Böyle ipek gibi teni,

Kar gibi yapraklan,

Bu denli sanlar, aklan

Nereden bulacak?

Onun gibi çirkin papatyay

Kim ne yapacak?

Ben derim ki., (çevresine baknrken)

HATM— Benim adm Hatmi

Konumanz canma yetti

Verdiiniz nedir?

Adalet mi eziyet mi?

Dorusu yaktramadm size

Bu karlar azameti,

Bu kadar kibiri.

Onu kabul etmiyorsa

içinizden hiç biri,

Ben de derim ki bize katlsn

Bundan böyle ad
Hatmi diye anlsn

AYÇÇE— Bir de soralm ona,

Mahkememizin

Karar vermesi için

Olmas için bir çiçek

Onun da onay gerek.

MENEKE— Hülya Hülya ne dersin?

Hatmi olsun mu ismin?

HÜLYA— Okul yolu (sevinçle)

Madem burdan geçiyor,

Kalbim bu iyi çiçekleri seviyor

Seçiyor

Evet, ben de bir hatmi,

Bu, sevgi dolu,

iyilik dolu çiçek gibi

Olmak istiyorum.

Hatmi olmay kabul ediyorum.

MAHKEME DIINDAK ÇÇEKLER

:

(Gülerler)

— Hah hah hah hah
te ancak sen

O sönük çiçekten

Olabilirdin

imdi insanlar gelecekler

Çiçekleri derecekler.
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MENEKE— imdi snav balayacak

Kim en çok beenilirse

Kim toplanrsa kucak kucak

Kim aranr, sevilirse

O, yükselecek

„
O, muradna kavuacak.

GÜL— Çocuklar, gençler, ihtiyarlar

lk önce beni toplarlar

Herkes sever benim,

Her çeidimi, her rengimi

Krmz, pembe, sar

Koparp goncalar

Vazolara koyarlar.

Vazolarda beni görenler,

Bu ne güzel çiçek derler

Bana baylr, beni severler

KARANFL— Hele ben hele ben

En güzelim herkesten

Kokumdaki kuvvet

Rengimdeki dehet,

Kvrmmdaki ate,

Bayramda, düünde,

Anneler gününde

Her yerde beni ararlar,

Birbirlerine sunarlar.

Duruumdaki gururdan

Beni severler sayarlar.

Alr götürürler burdan

Bulamazsnz bana e.

PAPATYA— Krlarn süsü kim?

Ben en güzel çiçeim

Çelenk olur balara

Renk katarm saçlara

Arlara bal,

Mutsuzlara fal

Olurum.

Sadelik içindeki güzelliim

Kabul etmez hiç bir yorum.

MENEKE— Durun bir an da

Baknz bana

Sizde göz yok mu göz?

Ben varken burada

Kime düer söz.

Hem bahçeler hem krlar..

AYÇÇE— Susun gelenler var.

(Sahneye bir kz bir erkek iki çocuk girer.

Çiçekler güzellik pozlar alrlar)

KIZ— Annemiz iki gündür hasta;

Hasta olunca bir evde,

Kim varsa evin içinde,

Bil ki hepsi üzüntüde yasta.

ERKEK— Aradmz burda bulursak eer,

Onca yolu yorulup yürüdüümüze deer,

KIZ— Aradmz çiçein ad neydi?

ERKEK— Hatmiydi, hatmi

Ne çok yaran varm,
Deil mi?
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Çok eskilerden beri

Pek çok derde deva bilinirmi

Batan ayaa
Nezleden barsaa
Her eye iyi gelirmi

KIZ— (çevresine tekrar bakarak) Ay buras
ne kadar güzel

Her yan çiçekle dolu

Keke böyle olsayd

Bizim evin de yolu.

ERKEK— Haklsn gerçekten her yan,

Böyle çiçekle dolmal
Fakat çiçek dediin de

Biraz yararl olmal.

Gül, karanfil, meneke
Renkleriyle gözleri kamatryorlar
Kokularyla her yan saryorlar.

Ama söylesene ne ie
Yaryorlar?

KIZ— Brak imdi söylenmeyi

Arayalm o, iyi çiçei

Yararl çiçeimizi bulalm,

Akam olmadan

Gün solmadan

Evimize varalm.

Çabuk ara, durma, ko,

(Çocuklar konuurken Hatmiyi ararlar,)

ERKEK—u papatya, u lale

Hepsi güzel, hepsi ho,
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ia
Fakat bence yine de

Ancak en faydal,

En yararl olan

Tanrdan armaan
Anlalan gideceiz

Buradan da ellerimiz bo
Gideceiz anlalan.

KIZ— Çiçek dolu her yan

(Üzgün) Fakat ite burda da ondan yok.

(Hatmiler bulunamadk der gibi, kadere bo-

yun eer gibi boyunlarn eerler. Hülya

onlara bakar, “olmaz” der gibi ban iki yana

sallar erkek çocuk o tarafa gelirken ba ile

bir kolunu önünde pozdan poza giren çiçekle-

rin arasndan uzatr.)

ERKEK— te ite buldum.

(Hülya’y alrken dierlerini de görür)

Hem de istediimizden çok.

(Dier hatmiler de sevinçle balarn kald-

rrlar.)

Haydi koparalm, derleyelim

Alp gidelim.

laç yapp
Annemize içirelim.

(ki çocuk hatmileri alp giderlerken Ayçiçek-

leri seslenirler)

AYÇÇEKLER— Snav kazandn Hülya

Bir faydal, bir iyi çiçek

Hayat okulundaki gerçek.
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Sen bak yararl olmaya..

Yararl olursan eer,

O zaman çevren de sana

Gereince verir deer.

HÜLYA— Hoça kaln
Bana doruyu öreten
yi çiçekler.

(Çocuklarla çknca hayal sahne donar, Hül-

ya geri girer, yine hayal gibi süzülerek ön

sahneye iner, masann bana oturur. Hayal

sahnenin perdesi kapanr.)

HÜLYA— (Ban kaldrp ayaa kalkar)

Çiçekler çok hakllar. Belki ben ev ii, el ii

örenir de anneme, babama faydal olursam beni

okula yollarlar.

(Esas perde de kapanr.)

2. PERDE

Oda ayn odadr. Sadece biraz daha süslen-

mitir. Ramazan Bayramdr. Hülya etrafn tozu-

nu almaktadr. çeriye Ahmet girer, telaldr.)

AHMET— Daymla Ömer bayram namazna
gittiler mi?

HÜLYA—(iine devamla) Evet gittiler.

AHMET— Bana niçin seslenmediler?

HÜLYA— Ne bileyim ben.
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AHMET— Seri de hiç bir ey bilmezsin. Adm
Hülya kendin de hayal gibisin. Azck etrafna

bakp çevrenle ilgilensen ya..

HÜLYA— ...

AHMET— imdi de susuyorsun. Doru söy-

lemiyor muyum?

HÜLYA— Babamla Ömer’in sana niye ses-

lenmediklerini ben bilmiyorum. Örenmek isti-

yorsan git anneme sor.

AHMET— Yengeme mi? imdi yanma git-

sem namaza gitmediim için bana bir sürü laf

eder. (Yengesinin taklitini yaparak, elini kalças-

na kor, sesini inceltir) Hay koca hayta, Ömer’e

bak da örnek al. Bacak kadar çocuk dua bilir,

namaz bilir. Ya sen koca adam? Bu yaa gelene

dek anan baban sana ne vermi? (çeriye elinde

oklava ile Huriyanm girer. Ahmet yengesini

görmez taklide devamla) Bir bayram namazna
git barim. Cuma bilmen teravi bilmen..

SAHNE 2

(Hülya, Ahmet, Huriye Hanm)

HURYE HANIM— Bir de taklidimi yapar-

sn deil mi? Sözlerimin yanl m var? Herkes

namaza gitmiken senin burda iin ne?

AHMET (hemen kendini toparlar, gülerek)—
Haklsn yengeciim. Peki beni niye uyandrma-
dn?

43



HURYE HANIM— Uyanman mümkün mü?
Ha ta ha sen. Seslendim seslendim duymadn.
Gecelere kadar içki içmenin sonu bu.

AHMET— Ne içkisi yenge? öyle arkada-
larla biraz, geziyorum onu da çok görüyorsun.

HURYE HANIM— Sus. Ben daynmym ki

beni kandracam sanyorsun. Hem içki içtiini

biliyorum hem kumar oynadn.. Ha,lafaçlm-
ken sen bana de bakaym, o kadar kumar parasn
sen nereden buluyorsun?

AHMET— Hoppala ne kuman, onu da nere-

den çkardn yenge?

HURYE HANIM— Benim bütün gün gezme
gezdiim bouna m? Böyle her eyi duyuyorum.

AHMET— Amaan yenge arada srada mat-
ranaoynadm oyunu demiler sana. Ben bura-

ya geleli üç aydan fazla oldu, daymn gelirini

onca arttrdm, o bana verdii paray arttrd m?

Biz de azck paramz çoalsn diye oynuyoruz.
Merak etme hep de kazanyorum, bana birey
olmaz. (Ahmet’in konumas srasnda kap çal-

nr, Hülya çkar, postac gelmitir. Konuma
sonunda Hülya tebriklerle girer.)

HURYE HANIM— Aa postac m geldi?

Hemen gideyim ona hem bayramlk hem de tatl

vereyim. (Çkar. Ahmet Hülya’nm elinden tebrik-

leri alr, bakarken bir tanesi onu sarsar, hemen
ötekileri brakr, Hülya’ya arkasn dönerek mek-
tubu açar, korkudan renkten renge girerek okur.

Sonra da mektubu cebine kor. akn çkarken
yengesi girer.)
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HURYE HANIM— Ahmet tebrikler kim-

denmi?

AHMET— Babamdan, arkadalardan filan

ben gidiyorum.

HURYE HANIM— Dur, nereye ceketini ver

de Hülya frçalasn. en tra oluncaya kadar

hazr olur.

AHMET— stemez.

HURYE HANIM (Ahmet’in önünü keser

ceketini soymaya zorlar)— stemez ne demek?
Bugün bayram olum. Çabuk ver, ver ceketini.

Mutfakta çaydanlkta scak su var. Onu da al tra
ol.(Ahmet ceketi çkarmaya mecbur olur.)

HURYE HANIM (Ceketi Hülya’ya verir-

ken)— Sen bunu iyice sil ben de tatlnn gerisini

yapaym. (Hülya, Ahmet’in cekedini alr, silmek

için ceplerini boaltr. O arada mektubu da görür,

öyle bir bakar, hayretle bir daha bakar.)

HÜLYA— A a. Bu nasl mektup? Gazete

gibi. (Bir daha dikkatle bakar) Hayr gazete gibi

deil, gazeteden kesilmi harflerle yazlm. O ne

burada “geberteceim’’ yazyor. (Aceleyle mektu-

bu açar ve sesli okur.) “Bana olan kumar borcu-

nun hepsini sana söylediim yere koy. Biri oradan

alp bana yollayacak. Para bayram sonuna kadar

elime ulamazsa seni geberteceim. Sakn param
yok deme, daynn kasasnn para dolu olduunu
sen söyledin. Dediimi yaptm bilirsin.” Aman
Allahm, bu ne demek? Biri ondan para istiyor.
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Hem ne diyor ne diyor? Daynn kasas para dolu..

Yani paray ordan al diyor. (Cekedin ceplerinden

çkan eyleri kartrr, anahtarlar bulur.) te
kasann anahtarlar, onlar saklayaym. (Anah-
tarlar minderin altna koyar. Tekrar ceketi sil-

meye devam eder. Heyecanldr. Ahmet girer)

AHMET— (Telaldr,) Nerede nerede?

HÜLYA— Ceketinin silinmesi daha bitmedi.

AHMET— Ver ver, yeter o kadar, (ceketi

çeker ve giyer, ceplerini kartrr.) Cebinden
çkanlar nerede?

HÜLYA— (Mektubu uzatr.) Bunu mu ar-
yorsun?

AHMET— (Mektubu kapar gibi alr) Sen
bununla ne yapyordun? (Sinirli sinirli güler)

Ama sen okuma bilmiyorsun ki. Burada ne yaz-
yor merak ettin mi?

HÜLYA— Yoook neden merak edeyim. Öyle
baktm ite. Gazete gibi de..

AHMET— (Sinirli yapmack bir kahkaha
atar) Ne akac arkadalarm var deil mi? Tut-

mu bayram tebriini gazete harfleriyle yazm.
Ne güzel bir bulu.. Öyle deil mi?

HÜLYA— Öyle

AHMET— (Tekrar ellerini cebine atar ara-

nrken.) Ceketim zaten temizdi ama imdi daha
iyi.. Cebimden çkan öteki eyalar nerede?

HÜLYA— (Masadakileri verir) te burada,

AHMET— (Aldklarna bakar) Bunlarn
içinde anahtarlar yok. Dükkânn, kasann anah-

tarlar nerede?

HÜLYA— Görmedim.

AHMET— (Sinirli sinirli) Nasl görmezsin,

hepsi beraberdi.

HÜLYA Görmedim dedim ya.

AHMET— Yalan söylüyorsun.

HÜLYA— Yalanc sensin, herkesi aldatyor-

sun.

AHMET— Ben mi yalancym? Ne diyorsun

sen? Kimi aldatyormuum? Hadi kendince bir

eyler uydurma. Anahtarlar nereye koydun, ça-

buk söyle..

HÜLYA— Görmedim dedim ya..

AHMET— Anahtarlar neden aldn bilmi-

yorum ama.. (Hülya’nn üstüne yüreyerek) Nere-

ye sakladn hemen söyleyeceksin.

HÜLYA— Söylemeyeceim ite.

.

AHMET— Söylemeyeceim mi dedin? De-

mek ki sen sakladn. Neden sakladn?

HÜLYA— Görmedim dedim ya. Hem bu gün

bayram, dükkânn anahtarn ne yapacaksn?

Naslsa kapal kalacak.

AHMET— Dur bakaym, bütün bunlar senin

bir eyler bildiini gösteriyor. (Kzn üstüne yü-

rür) Bu mektup da elindeydi. Yoksa okudun mu?
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HÜLYA— Ben okuma bilmem ki..

AHMET— Yalanc seni.. Anahtar görme-
dim diyorsun, kaybolmasna da hiç aldrmyor-
sun. Bayram mayram laf ederek de beni uyutma-
ya çalyorsun.

HÜLYA— Yalanc sensin.

AHMET— (Biraz yumuak bir sesle) Benim
yalan söylediimi nerede gördün? oysa bak sen
anahtar görmedim diye ne güzel yalan söylüyor-
sun.

HÜLYA— Sen de kumar oynamyorum di-

yordun.. Meerse hep oynuyörmüsün .

.

AHMET— Nerden duydun?... Dur, dur.. Sen
hem de koca bir yalancsn. Okumay biliyorsun

ve bu mektubu okudun deil mi?

HÜLYA— Evet okudum; nolacak?

AHMET— Anahtar da buradaki söyleneni

yapacam sandn için sakladn deil mi?

HÜLYA— Evet,. Ve de vermiyeceim!

AHMET— Peki bunun sonunun ne olacan
hiç düünmüyor musun?

HÜLYA— Ne olacak?

AHMET— Babana senin nerden örendiysen
okuma bildiini söyleyeceim. Ooooh ne çok kza-
cak kimbilir. Sonra seni benim özel mektuplarm

,

baz akl, sevdal kitaplarm okuduunu da
söyleyeceim.. Sen düün artk neler olur neler..
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HÜLYA— Sen kötü bir yalancsn. Sen baba-

ma benim okumamdan söz edersen, ben de sana

gelen bu mektubu söylerim.

AHMET — (Mektubu buruturup cebine kor.

Sonra ellerini birbirine sürterek) Hangi mektup?

Ben mektup filan almadm uydurma. stersen

söyle bakalm daym kime inanyor görürüz.

Baban senin, hem sözünü dinlemeyip okuma
örendiini hem de bu yetmiyormu gibi kötü

eyler okuduunu duyunca sana neler yapar bir

düün. Oysaa imdi bana anahtarlar verirsen

seni babana söylemediim gibi sana bayram hedi-

yesi kocaman da bir bebek alrm. u bebeine

bak ne kadar berbat birey (Ahmet bunu söyler-

ken Hülya’mn minder üstünde duran bebeini

almak için mindere doru yürür. Hülya, Ahmet

anahtarlar bulur korkusuyla telala gider anah-

tarlarn bulunduu köeye oturur. Ahmet kzn
telal halinden durumu kavrar,anlaml anlaml

güler. Ahmet sonra eline Hülya’mn çoraptan

yaplm uydurma bebeini alarak.) una bak

una ne çirkin bir ey. u yaa gelmisin doru
dürüst bir bebein olmam. öyle mavi gözlü,

san saçl,yatmnca gözünü kapayan, yumuak
bebein olsun istemez misin?

HÜLYA— (Önce güzel bir bebee 3ahip ol-

mann hayaliyle güler, sonra tekrar ciddileerek)

Hayr istemem..

AHMET— Amaan cann isterse.. Biliyorum

sen dükkândaki paralara korkuyorsun.
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HÜLYA— Hayr korkmuyorum.

AHMET— Korkuyorsun. Ama ite imdi ben
gidiyorum. Eer daym geldiinde ona birey
söylemezsen akam geldiimde de anahtarlar
verirsen sana söz veriyorum dediim gibi bir

bebek alacam. Ne zamandr bunu istediini
biliyorum.

HÜLYA— Hayr istemiyorum senin olsun.

AHMET— Ben imdi gidiyorum sen yine de
düün.

HÜLYA— yi ama o adam paray bugün
istiyor.

AHMET— Bak bak hâlâ onu söylüyor. O bir

aka diyorum sana. Ne laf anlamaz eysin. Öyle
borç morç yapacak kadar beni aptal m sanyor-
sun? Haydi allahasmarladk, (Çkar ve hemen
tekrar girer.)

AHMET— Hülya annen masaya bizim orda-

ki yeni örtüyü yayman söyledi. (Kz dar çkn-
ca onunla çkm olan Ahmet geri gelir, minderi
kaldrp anahtar alr. Gülerek)

AHMET— Aptal kz, oturmasyla her eyi
belli etti. Neyse imdi hemen gideyim. (Aceleyle

çkar. Hülya elinde masa örtüsüyle girer. Hiç bir

ey farketmemitir. Örtüyü yayar. Sonra gidip

bebeinin yanma oturur, bebeini yavaça eline

alr, bakar.)

HÜLYA— Mavi gözlü, sar saçl bir bebek
ha.. Kimbilir ne güzel bir eydir, öyle bir bebei-
min olmasn ne kadar çok isterdim.
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(Hülya dalgn bebeine bakarken arkada

“Hayal Sahnesinin” perdesi açlr. Sahne, içinde

hayat belirtisi olmayan bir maaray canlandr-

maktadr. Yerde bir yandan bir yana 60-70 cm.

yüksekliinde yaplm kayalar vardr. Hülya

yerinden kalkar hayal gibi yürüyerek hayal sah-

neden sahne arkasna geçer. Yan karanlk olan

sahnede klar yanp söner, rüzgâr sesi duyulur.

Hülya kabark bir etek, bana bir taç giymi

olarak bir prenses olarak girer. Arkasnda bana
bir çorap geçmi, çorap bebein giysilerinde bir

erkek çocuu vardr.)

(HÜLYA) 1. PRENSES
— (Arkasna döner bebei görür)

Ne zamandr peimdesin?

Demek onca zaman beni izledin.

Sevgili dostum sana anlattm,

Sözünü dinleyip orada kalamazdm.

BEBEK— Biliyorum,

Kimse ne beni,

Ne ülkemi

Beenmiyor.

Biliyorum

Ülkemin insanlarnda dilek

Topranda emek
Dalarnda çiçek

Yok.

Fakat yine söylüyorum

Bazan iyilik ve güzellik

En yanmzdadr diyorum.



1. PRENSES (Bir taa oturur)
— Of ne kadar yoruldum
Sana anlattm her eyi
Babamn kaç ülkenin beyi olduunu,
Yllarca çocuksuz kaldn,
Derdine çare bulmak için

Bir çocua kavumak için

Sarayna falclar aldm,
BEBEK— Evet, anlattn ama olsun,

Bir daha anlat nolursun.

1. PRENSES— Günlerden bir gün ablam,

Sonra da ben dounca
Babam,

Mutlu ve kutlu olmu
Fakat bir de erkek kardeim
Olunca

O minicik oulcuu
Dounca

Babamn anamn içine

Iklar dolmu.

Bu bebek

Sanki bebek deil bir çiçek

Anam sevmi, babam sevmi
Bir dedii iki edilmemi

Böyle büyüyorken

Günlerden birgün

Elleri çarpk, burnu yamuk, baklar ölgün,

Üstü ba dökülmü,
Papuçlan sökülmü,

Bir dilenci gelmi kapmza.
Kardeimi sevmek istemi

Eli hafif saçna demi
Kardeim korkmu barm,
Çlk çla nöbetçiyi çarm.

Zavall adam yakalamlar
Dövüp hrpalayp, kakalamlar.

Meerse o ihtiyar ermi;

Bir kurnaz sihirbaz imi.

Bastonunu öyle bir sallam,

Korkunç gözlerle bakm,
Her yanda imekler çakm

Tüm nöbetçiler afallam
Tam o srada kardeimizi

Imz, güneimizi

Kucana alm,
Bir ku gibi uçarak

Bulutlara dalm.,

(Çorap bebek alamaya balar.)

1. PRENSES— Hikâyemi her anlattmda
ti

Yeni dinliyormu gibi, neden

Alyorsun?

BEBEK— Kardeine duyduun sevginle

Yüreimi dalyorsun.

1. PRENSES — Yalnz kardeine deil bu sevgi

Yüreimdeki üzüntü, ezgi

Babama da, ablama da

Dinle bak neler geldi bamza
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Babam evlat hasretinden yataa dütü.
Ne kadar falc, büyücü varsa
Bana üütü.

Her biri bir deva söylüyor

O zavall hakann
Oul, duyulmuyor sesin

Oul, oul Neredesin?
Diye inleyen babann
Anca yüreini eliyor.

Birgün babam benimle ablam
Yanma çard.
“Olumu bulun,

Ölü mü, diri mi bileyim.

Ölüyse de diriyse de

Gerçee ereyim.

Yayorsa dönüp gelsin,

Ülkem onu hakan bilsin,

Ben de gözlerimi yummadan .

Bir kez onu göreyim.

Muradma ereyim.

Bundan üç ay önceydi,

Mehtapl geceydi,

Ablam ve askerleri,

Silahl atl erleri

Yola çktlar.

Bu güne kadar

Dönmediler geri,

yi kötü hiç bir türden

Çkmad haberleri..
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imdi de ben çktm yola.

Kardeimi bulursam

Hem mutlu olacam
Hem yaayacak babam.

BEBEK— Kardein kimbilir nerede

Belki bir kartaln yuvasnda

Belki boulmutur derede

Baban ise hasta ölecek

Yurdunun bana elbet biri gelecek,

Gel beni dinle,

Benim ülkeme gel

Her ey güzel olacak seninle

Sen de gelmezsen eer
Biz eski bebekleri kimler sevecek?

Kimler bize biraz deer
Biraz yaama gücü verecek.

(Sahneye yanan sönen klarn beraberinde

büyücü klkl biri girer.)

SAHNE 2

1. Prenses, Bebek, Sihirbaz

SHRBAZ— Hah hah hah hah

Onu da kandramadm
Onu da ülkende barndramadn

Buradaki güzellikleri görünce

(Sar saçl güzel bebek klnda iki çocuk

bebeksi yürüyülerle gelip prensesin bana çe-

lenk korlar, onu severler)
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San saçl bebekler

Bana çelenk örünce

Çevresinde renk renk

Çiçekler belirince

(Bunlar söylerken kayalarn arkasndan çi-

çek klnda kzlar çkarlar)

Böyle güzellikleri brakp
Senin ta toprak ülkene gider mi?

Senin gibi bir çirkinle

Dostluk eder mi?

(Prenses akn baknr. Çevre houna git-

mitir.)

1. PRENSES— Aman Tanrm ne kadar güzel

bir yer

Ne kadar mutlu olurdum

Burda domu olsaydm eer.

SHRBAZ— Burada domam olsan da

Burada yaamasan da

Bundan böyle burada kalabilirsin

Buray yeni ülken yapabilirsin.

1. PRENSES— Oh ne kadar güzel yerler

Sarn, mavi gözlü bebekli,

Krmz, sar, mor çiçekli

Böyle aydnlk
Böyle lk

Yerleri herkes sever.

Pekçok mutlu olurdum

Burada bir tek gün de

Kalabilseydim eer.

SHRBAZ— Kalabilirsin istediin kadar

Sadece bir artm var.

1. PRENSES— O art neymi?

SHRBAZ—u arkana taklan

Hem çirkin, hem zarar

O bebei istemen.

1. PRENSES— Ben de buna evet diyemem.

Hem siz bana bakn hele

Burada kalmam için bu srar niye?

SHRBAZ— Israr eden kim?

Sadece niyetim

Seni mutlu klmak

Sen de istemez misin

Bu güzelliklerin

Bu renklerin içine katlmak

1. PRENSES— Eer gönlümde büyük bir

dilek

Olmasayd,
Eer içime karde ata sevgisi

Dolmasayd

SHRBAZ— Karde mi dedin?

Ablan aryorsan

O, burada,

1. PRENSES— Nasl? Üç aydr kaybolan

Babam meraka,

Saray telaa boan
Zavall ablam burada m?

Neden buradadr, sebebi nedir?

Onu tutsak m ettiniz?

Ülkesine dönmeyi yasak m ettiniz?



SHRBAZ— Ablan akll bir kz
Esirdir esir olmaya

Yalnz,

Bana deil,

Bu güzeliklere esir.

SAHNE 3

Evvelkiler 2. Prenses

2. PRENSES— Kardeim sen misin?

1. PRENSES— Ablam benim. (Sarlrlar)

imdi iin daha kolay olur.

kimiz birden yola koyulur,

Kardeimizi buluruz

Babamz hasta, yatakta

Onu da derdinden

Kurtarm oluruz.

2. PRENSES— Kardeimiz kimbilir nerede

Hangi vadide, hangi derede.

Babam ise senin, benim için

Yas tutar m?
Olundan baka hasretlisi

Var m?

O halde niçin, neden uraaym?
El el, diyar diyar dolaaym?

(Bebek alar)

SHRBAZ— (Bebein üstüne yürür) Haydi git

buradan

u etrafna bak

Hangi budala, hangi avanak

Biraz görüü varsa eer
Senin u ortama yaktm söyler.

BEBEKLER, ÇÇEKLER, HEPS BRDEN:— Haydi git, haydi defol,

te orada kayalklarna

Maara kovuklarna

Giden yol

Haydi git git,

Seni kurtaramaz oradan

Ne bu güzel kz
Ne de yürekli bir yiit

(Bebek üzgün çkarken)

1. PRENSES— Hayr, hayr durun

O bebek benim konuum.

2. PRENSES— Demek burada kalmaya

Bu güzeliklere dalmaya

Raz oluyorsun?

1. PRENSES— Böyle bir ey demedim,
Vatanm, kardeim, evim

Neredeyse benim

Orasdr yerim.

Hem o bebein günah neydi

Ben o bebei de isterim.

SHRBAZ— (Elleriyle ban örter) Eyvah
Sevgisini çözemedim. Ah!



(Güzel bebekler bir an için arkalarn döner-

ler. Arkalarnda balarna taklm birer çirkin

maske vardr. Sonra tekrar yüzlerini dönerler,

çiçekler ise bir an kadar kayalarn arkasna
saklanr sonra tekrar çkarlar.)

SHIRBÂZ— Hemen gitme bari

Bir kaç gün kal

Dal dal çiçeklerin,

Bal bal peteklerin

Kularn kelebeklerin

Güzelliklerinden sen de paym al.

2. PRENSES— nan bana kardeim
Bir ömür boyu

Burada kalmaya deer.

1. PRENSES— Belki haklsn
çinde sevgi duyamyorsan eer,

Vatanna, atana

Topranda yatana

Kardeine, soyuna

lk önüne çkan yer

Sana cennet gözükür birden.

Baban orada hastayken

Senden ve benden

Bir haber bekleyen

Bütün ülkem yastayken,

Vicdanm rahat tutamam.

Onlar unutamam.
Buralarda duramam ben.
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SHRBAZ— Ah, aman ba edemedim.

Kahroldum..

(Bebekler yine arkalarn dönerler, böyle

daha uzun müddet durup tekrar yüzlerini döner-

ler. Çiçeklerin ise kimi yavaça kayalarn arkas-

na çöker, kaybolur, bir ikisi ise yanlarna kadar

kayalarn arkasna çöker.)

2. PRENSES— Burada kalmyacak msn?
Karann kesin mi?

1. PRENSES— Evet ite gidiyorum,

Sen de gel benimle

Buras senin yerin mi?

SHRBAZ— Eyvah, yüreini ta edemedim

Bunca bebekle

Bunca çiçekle

Aklm çelemedim, Mahvoldum.

(Sihirbaz dövüne dövüne sahneden çkar.

Çiçekler yok olur, bebekler çirkin yüzlerini döner,

öyle kalrlar, klar söner. Kzlar korkuyla bir-

birlerine sarlrlar.

PRENSESLER— A a nedir bunlar? O bebek-

ler ne oldular?

Ya o çiçekler nereye kayboldular?

(Kzlar akn baknrken, çorap bebek ban-
daki, ellerindeki çoraplar atm, eski giysileri

üzerinde olarak sahneye girer.)

2. PRENSES— Bak bak uraya bak
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Aramaya çktmz
Kardeimiz deil mi bu?

Nereden çkt?
Anlamadm dorusu.

1. PRENSES— Kardeim benim.

Güzel prensim. (Üçü birbirine sarlr. Be-

bekler sahneden çkar)

Nasl oldu da buraya geldin?

Aylardr neden ülkene dönmedin?

PRENS— Beni tanmadnz m?
(Büyük ablasna) Ben senin sevip yanma
almadn
Çirkin bebeim.

O kötü, hain sihirbaz,

Beni büyüleyip, çirkinletirip

e yaramaz

Eski bir bebek yapt
Buraya brakt.

2. PRENSES— Neden kendini tantmadn?
Sen söylemezsen

Kimsin, nesin, nedir adn,
Ben nereden bilebilirdim.

PRENS— O da büyünün bir ksm,
Eer sana kendimi tantsaydm
Hiç insan olmamak üzere

Bir çirkin bebek yerine

Ufak bir böcek olacaktm.

Ömrümün sonuna dek öyle kalacaktm.

1. PRENS— Peki imdi, imdi nasl,

Eski halini buldun,

Kardeimiz olan asl prens oldun?

PRENS— Senin iyi kalbin

efkatli yürein,

Vatanna, babana, bana

Olan sevgin,

Büyüyü bozdu.

O cadnn elinde

Çirkinliim, sevilmeyiim

Büyük bir kozdu.

O, saraya gelen dilenci,

Bir zavall deildi.

O, yüzü yüzlerin,

O, elleri ellerin en irenci..

Ondan tiksindiim için

Güzelliimi yok etmeyi

Amaç bildi.

Dayanamadmdan konkunçluuna
Çirkin, eski bir bebein
Sevilmeyiinin

Açm çektirdi bana,

O cad ihtiyar

“Böyle kalacaksn” dedi

Ta ki seni bu halinle

Biri sevene kadar.

Gördüünüz o güzel bebekler,

O renk renk kelebekler,
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Burada tutabilmek içindi sizi

Beni seven ikinizi

Kandrmak için tuzakt.

Hepsi uydurma, yapma
Hepsi gerçekten çok uzakt.

Baban, vatann, beni

Güzelliklere deimediin için

Kurtard o asil kalbin

1. PRENSES— Haydi imdi gidelim

Ülkemize varp
Hep birlikte bayram edelim.

(Sevinçle, zplayp koarak sahneden çkar-
lar, az sonra Hülya eski klyla hayal gibi hayal
sahneden ön sahneye iner. Hayal sahnenin perde-

si kapanr. Hülya çorap bebei eline alr.

HÜLYA— (Kendi kendine) Hayr anahtar
ona vermeyeceim, Bir güzel bebekle beni kand-
ramaz. Babamn paralarn alamaz. (Biraz durur
düünür). Fakat seni geberteceim yazyordu. Ya
sahiden onu öldürürse.. Ne yapsam acaba.. Here-
ye ramen en iyisi olanlan babama söylemek.
Belki okuma örendiim için beni döver ama yine
de ona her eyi anlatmalym.

(Sahneye anne girer.)

HÜLYA— Anne, Ahmet aabeyim dönmedi
mi?

ANNE— Hayr dönmedi, neden sordun?

HÜLYA— Hiiiç bu gün bayram, imdi ba-

bam camiden gelir. Sahiden, namaz bitmitir.

Babam niye daha gelmedi?

ANNE— Namazdan sonra oradaki konu

komuyla bayramlayordur.

HÜLYA— Hani diyecektim ki Ahmet aabe-

yim namaza gitmediine göre eve gelip babam
beklemeli, onun elini öpmeliydi.

ANNE— Amaan imdiki gençler, ne bayram

bilirler ne seyran.. Ata ana tanmazlar. El öpmesi-

ni, hürmeti bilmezler. Kimbilir hangi cehenneme

gitti.

HÜLYA— Anne bir ey mi oldu, niye öfke-

lendin?

ANNE— Ne bileyim. Bunca zaman oldu,

imdi konu komu gelir. Baban daha ortalarda

yok. Yaramaz bir eyler olmasayd bari..

(Ömer koarak sahneye girer)

ÖMER— Anne anne ko babam.. (Tekrar

koarak sahneden çkar)

(Anne,Hülya telala yerlerinden kalkarlar.)

ANNE— (Çkarken) Ne oldu, Ömer babana

ne oldu?

(Anne ile Hülya babann koltuklarna girmi

olarak Ömerle beraber sahneye girerler)

ANNE— Ne oldu sana efendi neyin var?

BABA— (zorla konuarak) Mahvolduk... ha-

nm.. Mahvolduk, bütün., paralar...
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(Babay mindere oturturlar, Hülya yastklar

bir uca koyar.)

ANNE— (Ömer’e) Ne oldu Ömer baban niye

paralarm diyor? Bu ne demek?
(Hülya babasn yatrr, gidip bir örtü alarak

babasn örterken Ömer olanlar anlatr.)

ÖMER— Gelirken dükkâna uradk, babam
kasadan para alp yoksullara datacakt. Kasay
açnca bütün paralarnn, hereyin çalnm oldu-

unu gördü.

ANNE— ki bileziim vard, kasada, onlar

da yok muydu?

ÖMER— Babam bugün bayram diye onlar

da sana getirecekti..

ANNE— (Dövünür) Amamn bamza ge-

len, imdi biz ne edeceiz? Amamn dostlar, biz

imdi ne yapacaz?

HÜLYA— Anne babam hasta, sen bararak
onu biraz daha hasta ediyorsun.

ANNE— Kz anlamyor musun hiç bir eyi-

miz kalmam. (Ömer’e) Peki hrsz aradnz m,
polise gittiniz mi?

ÖMER— Tam polise gidiyorduk, Vasfi amca-

ya rastladk, durumu anlatnca “Vay dedi Vasfi

amca, az önce Ahmet dükkâna girdi, bir çantayla

çkt, istasyona doru gidiyordu. Her hal anasna
gidiyor dedim..

(Hülya, koar minderin altnda, anahtarlar

arar. Tabii yoktur.)

m

HÜLYA— Yok anahtarlar yok, hain dükka-

n soydu desene..

ÖMER— Hem dükkan soymu hem de kaç-

yormu. Babam bunu duyunca “Ay bana bir ey
oluyor dedi kalbini tuttu, bayld. Vasfi amcayla

arabaya koyduk getirdik.

ANNE— Vasfi Efendi nereye gitti?

ÖMER— Vasfi amca doktora gitti, imdi
gelirler.

ANNE— Yetiin dostlar, adamm gidiyor,

vay bamza gelenler vay!

(Hülya babasna kolonyal su vermeye çal-
makta, anne akn odada dolamaktadr.)

ÖMER— (Alamakl bir sesle) Biz de onu

camide namaza bekledik. Meerse o ne i pein-

deymi.

ANNE— Vay vay vaaay, acep niye bayram
gününü seçti ki? (Hülya’nm yanma gelir, suyu

içirmee çalrlar.) Haydi efendi iç bunu, iyi

gelir. Amanun hiç duymuyor bile.. (Çocuklar

alarlar, anne ellerini havaya kaldrr) Ahmet
Ahmet bir eycikler demem, Allah’ndan bulasn.

(Vasfi Efendi, doktor, bir iki komu girerler.)

ANNE— (doktora) Gel doktor bey olum, Ali

amcan ölüyor, bak ona kurtar onu.

DOKTOR— Telalanmayn bir dakika mü-
saade edin, muayene edeyim. (Doktor muayene
eder, ine hazrlayp yaparken) Bu yaptm ine
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onu imdilik biraz kendine getirir, ama derhal

hastaneye kaldrmamz lazm. Hemen amaliyat

edilmeli.

ANNE— Ameliyat m? Ama bizim bir yerde

birikmi paramz yok, amaliyat para ister. Ne

yapsak acaba?

(O srada öretmen girer.)

ÖRETMEN— Burda ne var, ne oluyor?

KOMU AYE HANIM— Hiç sorma hoca-

nm, Ali Efendi kalp krizi geçiriyor.

ÖRETMEN— Ne diyorsun, geçmi olsun

Huriyanm.

ANNE— Ah bamza geleni hiç sorma hoca-

nm, o haylaz Ahmet bütün paramz yarmz
youmuzu kasadan çalp, kaçm.

ÖRETMEN— Demeyin, nasl olur?

(Bu srada baba kendine gelir, kprdar.)

ANNE— Hiç umar msn oldu ite. imdi de

doktor ameliyat diyor, bizim be paramz yok..

VASFI— Para naslsa sonra verilecek, imdi

onu düünme.
(Doktorla, öretmen ayn anda konuurlar)

DOKTOR— Benden söylemesi, hemen hasta-

neye götürmeniz lazm.

ÖRETMEN— Üzelmeyin, paranz hazr sa-

ylr.
(Öretmenin konumasn kimse duymam-

tr. Tekrarlar)

ÖRETMEN— Beni duydun mu Huriya-

nm? Paranz hazr dedim.

ANNE— Nasl hazr?

ÖRETMEN— Sizlerden habersiz Hülya’y
çocuklar arasnda açlan hikâye yarmasna kat-

mtm, birinci gelmi, para kazanm, para ban-

kaya gelmi.

(Hülya ile Ömer sevinçle bakrlar.)

ANNE— (akn) Ne diyorsun sen hocanm,
yani benim., kzm., hikaye mi yazm?

ÖRETMEN— Evet.

ANNE— Kimden duyduu hikayeymi bu?

(Baba ilgiyle dinlemektedir. Komular hayret

ederler.)

ÖRETMEN— Hiç kimseden. Kznz çok

akll bir çocuk, kendi kafasndan uydurdu. te
imdi birinci gelmi parasn yollamlar. Ali

efendiyi hemen hastaneye götürelim, bayram so-

nu paray alr hastane borcunu ödersiniz.

BABA— (Hafifçe ban kaldrarak) Öret-
men Hanm... benim, kzm okuma yazma bilmez..

Bu dediin., olamaz. (Çocuklar korkuyla birbirle-

rine sokulurlar.)

ÖRETMEN— Ali Efendi imdi hastasn,

ama sana söyleyeceim ey seni üzmemeli sevin-

dirmeli.

HÜLYA— (Koar, öretmem tutar) Hayr,
söylemeyin kzarsa daha çok hastalanr.



BABA— Kzmayacam... deyiver, öret-

men...

ÖRETMEN— Ali Efendi senin akll kzn
kardeinden okuma yazma örenmi. Pek çok

kitap okumu, hikayeler de yazyordu. Ben de

bunlardan birini yarmaya yolladm. Görüyorsun

ya hevesli çocuklarn önüne geçilmiyor.

HÜLYA— (Koar, babasnn eline sarlr,

yere diz çöker.) Babacm ne olur bana kzma sen

iyi ol, eer istersen okumay yazmay unuturum.

BABA— (Elini Hülya’nm bana koyar) Za-

vall kzm., demek okumay böyle seviyordun ha..

ben ise., seni okula., yollamadm.. u felein

iine., bak., kzm., para alacak da., o da benim..

hayatm., kurtaracak..

(Üzgün piman bam iki yana sallar) Üzül-

me, sana hiç kzmadm.

ÖRETMEN— Evet Ali Efendi, Allah ömür

yazarsa da silerse de bir olay bahane eder,

naallah iyi olacaksn.

BABA— Öretmen hanm, iyi olsam da..

olmasam da., kzm., okula yazacana söz., ver

bana.. Kz çocuu., deyip okutmadm, kz, erkek

diye., ayrdm.. Çok hata etmiim.. Erkek yeen.,

beni., hasta etti..

DOKTOR— Lütfen daha fazla yorulmayn.

BABA— Öretmen hanm..
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ÖRETMEN— Yorulma Ali Efendi sana söz

veriyorum, kzn okula yazacam, kzn da olun

da çok akll ve iyi çocuklar,ikisi de okuyacak ve

sen de iyi olacak onlarn baarlarn görüp övüne-

ceksin.

(Çocuklar babalarna sarlrlar.)

Perde kapanr.
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NASRETTN HOCA

Bir Perdelik Piyes



(Perde açlmadan perde önüne gelen kzl,

erkekli sekiz on çocuk aadaki güfteyi, ritmik

hareketlerle melodik bir ekilde söylerler.)

HEP BRLKTE
Vaktiyle Akehir’de

Koca bir Hoca varm.
Ünü bütün ülkeyi

Kasaba, köyü sarm.

Her sözü, her yapt
Pek çok anlam saklarm.

Azndan söz yerine

Sanki ballar akarm.

HOCA, HOCA Nasrettin Hoca,

HOCA, HOCA sar koca,

Neredeyse o yeri

Sevinç, nee bürürmü,

Hocamz çevresini

Epeyce güldürürmü.

Hoca’y herkes tanr,

Bunu iyi biliriz.

Neler geçmi bandan
Buyrun seyrediniz siz

HOCA HOCA Nasrettin Hoca

HOCA HOCA san koca

75



(Bu çocuklar perdenin bir yanndan sahne
arkasna giderlerken, perdenin dier yanndan
be çocuk çkar, yine perdenin önünde yan tarafta

dururlar. Bunlar konuyu tantan ve bazan da
yorum yapan söz korusudur.)

KORO
Hocamzn eski evi, çok harap ve ykkm,
Dam, çat onarmaktan. Hocamz çokça bkm.
Günlerce ev aram, tabanlar anm,
Sonunda bir ev bulup hemencecik tanm.
Bulupduu ev çok irin, oldukça da güzelmi,

Fakat mahalle halk hem aylak hem tembel-

mi.

Tüm ileri güçleri kahvede oturmakm,
Sabahtan akama dek, dedikodu kurmakm.

Kimin ne kadar mal, ne kadar akçesi var?

Kim nerde, hangi zaman ne i tutar, ne yapar?

Bütün günleri bunu, konumakla dolarm,
Kahveci, çay, tavla derken, paralar yolarm.

te böyle bir yere dümü ermi Hocamz.
Seyredelim kimlere, ne ders vermi Hocamz.

(Koro perde arkasna gider.)

Perde açlr.

(Sahnedeki dekor eski bir kahveyi canlandr-

maktadr. Sahnenin bir yanna sekiz tane alçak

arkalksz, hasr sandalye dizilidir. Ayn yanda

arkada bir kahve ocanda kahveci durmaktadr.

Öte yanda arkada bir evin dtan görünüünü

yanstan bir sokak kaps ile bir pencere vardr.)

(Perde açlnca Ahmet, Mehmet, Haan, Hüseyin,

Ali ve Veli adnda alt kii gelir, yandaki sandal-

yelere, bacaklar hafifçe açk olmak üzere oturur-

lar. Bu kez öte yandan kahveye elinde içinde

tencere bulunan bir kazan tayan biri girer. Bu

gelenin ad Sadk Efendi’dir.)

SADIK EFEND— Merhaba aalar.

KAHVEDEKLERN TÜMÜ— Merhaba Sa-

dk Efendi, (hepsi ayn ekilde kazam göstererek)

Bu ne? Bu kazan ne?

AHMET— Yoksa rmaa çamara m gidi-

yorsun?

MEHMET— Hani üzüm nerede?

SADIK— Ne üzümü?

MEHMET— Kazanda pekmez kaynatmaya-

cak msn?
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(Sadk Efendi’nin cevap vermesine kalma-
dan)

HAAN— Ben anladm, yourt çalacaksn.

HÜSEYN— (Kalkar kazann içine bakar,
tencereyi eline alarak) O o o Arkadmz herhal-
de ziyafet hazrlyor. Burada bir de tencere var.

SADIK— Susmuyorsunuz ki anlataym. Din-
leyin bakn.

HEPS BRLKTE— Seni dinliyoruz, anlat
bakalm.

SADIK— Dorusunu isterseniz ben de çok
ardm. imdi size anlatnca siz de aacaksnz.

HEPS BRLKTE — Anlat anlat neymi ba-
kalm, artrsa aalm.

SADIK — (Kar evin kapsn göstererek)u
eve yeni tanan hoca var ya..

HEPS BRLKTE —u akll dedikleri ho-
cay m diyorsun?

SADIK— Ne aklls ayol, düpedüz enayinin
teki...

HEPS BRLKTE— (Hepsi oturduklar yer-
den biraz biraz kalkarak aknca) Demeli!!

SADIK— Geçen gün Hocann hanm bizim
kak dümanndan çamar kazannn istemi.

HEPS— (Otururlarken) E e e e!

SADIK— Bizimki de kazan vermi. Kazan
bugün bize gerek oldu, gidip istedim.

HEPS— (Ayaa kalkp, ellerini kemerlerin-

deki hançerlere koyarak) Yoksa vermedi mi?

SADIK— Verdi, verdi. (Hepsi eh neyse der

gibi balarn sallayp otururlar) Verdi yaa, ya-

nnda bir de tencere verdi.

HEPS— A a O neye?

SADIK— Ben de sizin gibi sordum. “Bu ne

Hoca?” dedim. Ne dedi biliyor musunuz?

HEPS— Ne dedi, ne dedi?

SADIK— Kazann dourdu, dedi.

HEPS— Dourdu mu? Hah, hah, hah. Ka-

zan dourur mu?

SADIK— Aynen öyle dedi ye kazan dourdu

diye bu tencereyi de bana verdi. te böyle oldukça

saf bir hoca..

AL— Gerçekten de çok safm.

VEL— Kurnaz olursak ondan pek çok ey
koparrz.

AHMET— Ama ben çok zeki diye ününü

duymutum.

MEHMET— Ben de aklldr diye iitmitim.

HAAN— Anlalyor ki oldukça saf biri;

kazam dourttuuna göre...

HÜSEYN— Ödünç ald bir kazana bir

koca tencere verdiine baklrsa varlkl, zengin

biri olmal...
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SADIK — Herhalde epey zengin. Eh ben bir

tencere kopardm, siz de aklnz kullanrsanz
belki bir eyler trtklayabilirsiniz. Ben gidiyo-

rum. Haydi eyvallah!

HEPS— Güle güle, selametle, güle güle...

(Sadk kazann alr gider.)

(Ahmet, Mehmet, Haan, Hüseyin, Ali Veli

sa ayaklarn sol dizlerine koyarak otururlar. Sol

elleriyle sa ayak bileklerini tutarlar, sa ellerine

tespihlerini alarak sa el. bileklerini sa dizleri-

nin üzerine koyarlar. Düünüyormu pozuna gi-

rerler. Hepsi ritimle tespihlerini çekerlerken

ahenkli bir ekilde konuurlar.)

HEPS BRLKTE:
— A-ca-ba, Ho-ca-mn, kaç ak-çe-si-var?

— A-ca-ba, Ho-ca-mn, mal ne- ka- dar?

(Bunu üç kez söyledikten sonra harekete

devam ederlerken sessiz bir ekilde azlarn
kprdatrlar.)

KAHVEC— (Sahnenin önüne gelir)

— Hoca’nn serveti bunlarn kafalarna girdi

ya, Hoca’y bunlarn ellerinden daha kimse kurta-

ramaz. Zavall Hoca, onu dün evinin kaps önün-
de görmütüm, iyi birine de benziyordu. Ben onu
bunlara kar uyarsam iyi olur. Belki buna kar-
lk da bana bireyler verir. (Sahnenin arkasndaki
çay ocana gider.)

KAHVEDEKLER— (Hepsi birden ayaklar-
n deitirerek ritimli konumaya devam ederler.)

Hocay- y bir güzel- so- ya- lm.

Bir kaz bul- mu iken- yo- la- lm.

(Bunu iki kez söylerler. Bu srada Hoca

sahneye girer.

KAHVEC~ (Koarak Hocay kapdan kar-

lar.) Buyrun bakalm, mahallemizin yeni kirac-

s, yeni komumuz Nasrettin Hoca. Ho geldin,

sefalar getirdin.

(Kahvedekiler demek buymu gibi birbirleri-

ne bakarlar. Sonra da Hocann yanna giderler,

her biri kendi yanna otursun diye Hoca’y

çekitirir.)

AHMET— (Arkadalarnn önüne geçer.)

Böyle buyur Hoca Efendi, böyle buyur.

MEHMET— (Ahmet’in önüne geçip Hoca’y

kolundan tutup kendi yann gösterir)

Hayr oraya deil öyle otur Hoca Efendi.

HAAN— (Arkadalarn dirsekleyip, kendi

yann gösterir.) Yok yok, buras her yerden güzel.

HÜSEYN— Hiç oras olur mu Hocam bu

yana gel.

(Hoca ortada bir yere oturur.)

AL— (Hoca’nm oturduu yer Ali’nin yan-

dr.) Hah, iyi ettin Hocam, buras çok temiz.

(Hepsi yine sral otururlar.)

VEL— Valla Hoca senden çok holandk biz.
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AHMET— Hoca Efendi senin namn burala-

ra kadar geldi. Gayet eli açk biriymisin..

HÜSEYN— Herkese iyilik edermisin..

HOCA— (Memnun) Dorusu ya hiç bir yerde

sizin kadar candan komulara rastlamadm.

HEPS— Tabii, tabii biz çok iyiyiz.

HOCA— Ben artk bu evden hiç çkmam.

HEPS— Çkma, çkma sakn bir yere gitme.

(O srada Ahmet uzun uzun, seslice esner.)

MEHMET— Ne o Ahmet niye öyle esnedin?

AHMET— Dün gece hiç uyuyamadm da

uykum geldi.

HEPS— Ne oldu, niçin uyuyamadn?

AHMET— Bizim olan gece çok hastaland..

Sabaha kadar banda bekledik. Hiç uyuyama-
dm. A Bak Hoca sana rastlamken söyleyeyim.

Madem bir ünlü hocasn, bizim olana bir iki dua
yaz da muska yapp buynuna asaym. laç alam-
yorum bari bir dua yazdraym.

HOCA— Niçin ilaç almadn?

AHMET— Param yok Hocam. O çerçi Musa
yok mu, bir ie deva için ynla akçe ister.

Nereden bulup nereden alacam. Olan göz göre

göre ölecek.

HOCA— Ben duasn yazarm ama ilaçsz

olmaz.

AHMET— Ben fakir adamm Hocam, nere-

den para bulup alaym?

HOCA— (Hoca elini cebine sokar, hepsi me-

rakla bakarlar. Hoca çkard paray Ahmet’e

uzatr.) Al ilaç paran ben vereyim. Sen imdi

hemen çerçiye git, ilacn al.

AHMET— (paray kapar gibi alr) Saol Ho-

cam saolasn. imdi gider olana deva alrm.

Allah senden raz olsun. (Koar gibi çkar.)

(Kahvede kalanlar Ahmet’in kurnazl kar-

snda armlardr. Bir köeye toplanp birbir-

lerine “gördün mü kurnaz” der gibi iaretler

yaparlar.)

KAHVEC— (Hoca’mn yanma gelir) Ne içer-

sin Hocam?

HOCA— Bir bol ekerli erbet ver bakaym.

KAHVEC— Derhal imdi sana güzel bir

erbet yaparm.

(Kahveci Hoca ile konuurken dierleri de

köede konuurlar)

MEHMET— Gördünüz mü gözü aç?
HAAN— Olmaz o parada bizim de hakk-

mz var, hemen gidip alalm.

MEHMET ile HAAN— Geç oldu Hoca, ku-

sura kalma biz gidiyoruz. (Çkarlar)

HÜSEYN— Benim de evde iim vard. Hay-

di hoçakal Hoca, (koar gibi o da çkar)

AT .T— Ben de ya alacaktm. (Vedalamadan

çkar.)
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VEL— (Ali’ye seslenirken bir yandan da
Hoca’ya telan belli etmekten çekinir) Beni de
bekleyin, hoça kal Hocam bize de buyur.

(Onlar gidince kahveci Hoca’mn erbetini
verir. Hoca’nn yanna oturur)

KAHVEC— Bak Hocam, sen bu mahalleyi
bilmezsin. yidirler, hoturlar fakat paraya fazla-

ca dükündürler. Senin için biraz safça diye lafn
ettiler. yilikten pek anlamazlar. yilik olsun diye

bireyler versen “enayiyi kandrdk” derler. Onun
için onlara bireyler verirken dikkatli olasn. Ben
bunlar senden birey beklediimden söylemiyo-

rum. Seni pek sevdim de uyaraym dedim.

HOCA— (erbetini içip bitirmitir) Sen gön-
lünü ho tut kahveci karde, ben insanlar hemen
anlarm. Mesela senin çok iyi bir kii olduunu,
srf iyilik olsun diye beni uyardn buna karlk
benden hiiiç bir ey istemediini hemen anladm.
Sen hiç tasalanma, ben herkesle baederim. Dost-

luuna da çok teekkür ederim. Eh burada kimse
kalmadna göre ben de evin yolunu tutaym.
(Kalkar, çkarken) Haydi salcakla kal.

KAHVEC— Haydi güle güle git. Yarn gene
buyur, gel. (Hoca çknca “tuh be” der gibi ellerini

birbirine vurur.) Hoca kendini kurnaz sanyor
ama buradakilerin ne yaman olduklarn bilmi-

yor. Bir anda nasl aldatp parasn aldlar. Bana
da söylediklerime karlk birey vermedi. Neyse
benim de elime bir frsat geçer elbet. Artk ben de
eve gideyim. (Barda ocaa koyar ve çkar.)
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(Sahne boalnca konuyu yer yer anlatacak

olan bataki koro sahneye gelir.)

KORO

Hocamz aldatma yan balayacak

Bu uurda yarenler, dostlar talayacak.

Hepsi yeni komuyu aldatabilmek için

Gece uyku girmedi gözüne hiç birinin

Kimisi yatanda bir kalkt bir oturdu,

Kimi bir o yana, bir bu yana döndü, durdu.

Hoca’y aldatnca içlerinden birisi,

Elbette bu olmutu, bir onur meselesi.

Evet, mutlak bir eycik alnmal Hoca’dan,

Hatta bu ey pek küçük olsa da karncadan,

Kimi sabaha kadar nep düünüp durmutu,

Kimi de birer küçük hiylecik uydurmutu.

Bizim gibi hyleciyle -dediler- baetmek zor

Bu bilge denen Hoca bizleri tanmyor.

Pek saf görünen Hoca oldukça küçümsendi,

Her birisi aklnca Hoca’y hemen yendi.

Henüzafak sökerken, tanyeri aarrken,

Üütüler kahveye, kahveciden de erken

(Mehmet, Haan, Hüseyin, Ali, Veli kahvenin

kaps farzedilen sahnenin yan tarafna gelirler.

Kimi esniyor, kimi kuan balamakta, giyimi-

ni tamamlamaktadr.)
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Koro konumasna ara vermeden devam eder:

Hocamz hiç kimseyi incitmeyi sevmezdi.

Bilirdi dünya mal bir gönüle demezdi.

Hem krmadan kimseyi, hem incinmeden

biri,

Yola getirmeliydi bu haylaz tembelleri.

(Bu arada kahveci gelir kapy açar açmaz
ötekiler kahveciyi çabuk girsin diye iteklerler)

Hoca bunlarla nasl görelim baedecek
Nasl suluyu kuru, kuruyu ya edecek?

(Koro çkar)

(Kahveye girenler koro çkncaya kadar kah-

vede dalarlar, sonra sahnenin önünde toplanr-

lar. Söylediklerine uygun e hareketler yaparlar.)

BE BRDEN— Bu Hoca’y acep nasl üt-

meli?

Paralarn ne edip yürüt-

meli?

atk vallahi bu Ahmet’e

Girmedi biraz bile zahme-

te.

(Sahneye zafer kazanm edasyla Ahmet
girer, yerine oturur)

AHMET— (Böbürlenerek) Ha hay!. Dün ho-

cay nasl kandrdm, deil mi? Kahveci neydi o

hocann ad?

KAHVEC— Nasrettin Hoca

AHMET —- ki söze kand be. Ne safm, ne

aptalm. Ama benimki de ne bulutu ya! Kurnaz-

lk buna denirdi dorusu. Öyle deil mi be? Haydi

bakalm siz de gösterin kendinizi..

MEHMET— Ben de bir ey düündüm. im-
di gidip onu kandracam.

HEPS— Nasl?

MEHMET— Biraz sonra kasabaya gidece-

im, kendi eeime bineceime onunkini ister,

Hoca’mn eeine binerim.

HEPS— Haydi git, iste bakalm.

(Mehmet gidip Hocann kapsn çalar. Kah-

vedekiler sessiz konuurlar. Hoca kapnn önüne

çkar.)

HOCA— (Candan) Hayrola komu? Ho gel-

din, sefa geldin. Buyur içeri geç, bir ac kahvemi

Ç-

MEHMET— Yok Hocam geçmeyeyim. Baka
zaman gelirim. Senden bir ey isteyecektim.

HOCA— Birey mi isteyecektin? Nedir o

söyle, hemen vereyim.

MEHMET— Saolasn Hocam, böyle diyece-

ini biliyordum. Bugün kasabadaki pazara git-

mek gerek lâkin benim eek hastalanm, enin-

kini ödünç olarak isteyecektim. Eeini bir iki

saatliine bana verir misin?
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HOCA— yi, ho olurdu, verirdim, fakat bu-

gün evde yok.

MEHMET— Yok mu? Ya Peki nerede? Biri-

ne mi verdin?

HOCA— Evet, yani imdi burada yok. (O
srada içeriden eek anrmas duyulur.

MEHMET— (Sevinçle) Ya bu ses ne Hoca?
Bak eein ben evdeyim diyor.

HOCA— (Öfkelenmi gibi sesini yükselte-

rek) Yaa eein dilinden anlyorsun demek ki.

Benim gibi okumu bir adama inanmyorsun da
bir eee mi inanyorsun? Senin gibi akll bir

insan insana inanr. Eee ancak eekler kanar.

Ben evde yok diyorsam evde yoktur, öyle deil mi?

MEHMET— (Bu laf kalabal karsnda
akn) Haklsn Hocam, hogör, bilemedim. De-
mek evde yokmu, ne yapalm. Haydi ben gide-

yim, eyvallah.

HOCA— Haydi git güle güle.(Hoca evine

girer, Mehmet kahveye döner.)

KAHVEDEKLER— Ne oldu? Hani eek?
Yoksa alamadn m?

MEHMET— Hoca hiç de sizin sandnz gibi

biri deil. Ya çok kurnaz biri ya da hasisin teki.

AHMET— Hadi camm sen de kendi becerik-

sizliini söylemiyorsun da Hoca için hasis diyor-

sun.

HAAN— Durun, bir de ben gideyim, bakn

nasl kandrrm.

HEPS— Haydi görelim bakalm.

(Haan Hoca’nn kapsn çalar, Hoca çkar.)

HOCA— O o o! Vaykomum vay! Ne iyi ettin

de geldin. Buyur geç. Tam ben de biri gelse de

kahve içip sohbet etsek diyordum.

HAAN— Yok Hoca Efendi girmeyeceim.

Senden bir ey isteyecektim de...

HOCA— Hayrdr, ne isteyeceksin söyle der-

hal vereyim.

HAAN— (Ne isteyeceini birden bulamaz)

Ne bileyim neydi? Bir ey isteyecektim. Ha akl-

ma geldi. Bizim hanm çamar ykad. Tam

asacakt bakt ki çamar ipini fare yemi. imdi

ipim yok senden ip isteyecektim.

HOCA— Yaa! psizsin demek?

HAAN— Evet Hoca Efendi, verecein ip

biraz da uzun olsun.

HOCA— Verirdim ama kusura bakma ip bo
deil. Biz de bu sabah ipe ün serdik.

HAAN— (Gülümser) Aman Hoca ne diyor-

sun, ipe un serilir mi?

HOCA— Tabii serilir. Bak sebebini anlata-

ym istersen. Un güvelenmiti, hanm unu bir

güzel ykad, sonra da kuruun diye ipe serdi,

Yoksa sizin un güvelenince böyle yapmyor musu-

nuz, öyle böcekli böcekli mi yiyiyorsunuz?
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HAAN— Yok, Hoca, böcekli mi yiyiyoruz

bilmem, onu hanm bilir... Peki., ne yapalm..
Haydi salcakla kal.

HOCA— Hadi git güle güle, kahvedekilere

de selam söyle. (Haan kahveye girer, Hoca
sahnenin önüne gelerek) Köftehor beni kandra-
cak. nsann vermeyesi olunca ipe un da serer,

börek de.. (Döner evine girer)

HAAN— Olmad, bir arn ip bile vermedi.

(Kahveye sadk Efendi gelir.)

SADIK— Yahu neler oluyor?

AHMET— Dün ben Hoca’y kandrp paras-
n aldm, imdi de bunlar gidip gidip Hoca’dan bir

eyler almaya çalyorlar. Anlayacan benimle
yaryorlar.

SADIK— Böyle arka arkaya gitmeyin. Mak-
sadnz belli edeceksiniz. (Sadk Ahmet’in yanma
oturur, onunla konuurken dier bei sahnenin
önüne toplanrlar. Kahveci ise kahve, erbet
vermekte olanlar incelemektedir.

HAAN— Bu böyle olmayacak. Bir eyler
yapmal..

HÜSEYN— (Sadk’la ahmet’i iaret ederek)

unlara bakn nasl böbürleniyorlar. Onlardan
aa kalmamalyz.

MEHMET— iddiaya bindi, bir eyler ya-

palm.

AL— Yapalm ama ne yapalm?

90

VEL— Biri tencere ald, dieri para. Olmaz

bu, mutlaka bir eyler yapmalyz. Yoksa kskanç-

lmzdan çatlayacaz.

HAAN— Patlayacaz.

HÜSEYN— Hasta olacaz.

ALI— Öleceiz.

(Hoca eei ile evinden çkar, dierleri yerle-

rine otururlar.)

HOCA— (Kahvedekilere) Dostlar, komular,

ben kasaba pazarna gidiyorum. Pazardan bir ey
istiyor musunuz? Ne isterseniz getirebilirim.

HEPS— Pazarda ne yapacaksn?

HOCA— Biraz öteberim var da olar sataca-

m.
HEPS— Ya demek öyle.. Nelerin var göster-

sene..

HOCA— (Sat yaparkenki sesiyle) Çok çok

güzel turularm (Var demee kalmaz eei ba-
rr)

EEK— Vaaiir, vaaiir

HOCA— Bal gibi elma kurusuuu

EEK— Vaaiir, vaaiir (Hoca lahevale çeker)

HOCA— Krmz, tatl domates salçasn

EEK— Vaaiir vaaiir

HOCA— (Eee döner) Bana bak mal sen mi

satacaksn, ben mi?
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(Kahvedekiler gülüürler)

AHMET— Hoca bana bir turu küpü al.

MEHMET— Bana da bir mangal kulpu al.

HAAN— Sakn gelme yüz dirhem tuz alma-
dan.

HÜSEYN— Hocam bir okka et al bana
kasaptan.

AL— Hatrlarsan bir kese eker al bana.

VEL— Bir teker al bizim arabaya.

(Kim ne smarladysa Hoca hepsine olur

anlamna ban sallar. Kimse çkarp para ver-

mez.)

(Kahveye üç çocuk girer. Biri Hoca’nn, biri

kahvecinin, üçüncüsü de Ahmet’in oludur.)

KAHVECNN OLU— Baba, baba Hoca
Amca kasabaya gidiyormu bana da düdük alsn!

KAHVEC— Alsn alsn, Bak Hoca bizim
olan düdük ister, bize de düdük alver.

HOCA— Olur, olur..

KAHVECNN OLU— (Babasnn kolunu
çekitirir) Haydi baba Hoca amcaya düdük için

para ver.

(Kahveci çocua para istemez gibi iaretler

yapar, Hoca’ya bir ey der mi acaba diye bakar.

Hoca aldrmaz.)

KAHVECNN OLU— (srarla) Haydi ba-

ba para versene, Hoca Amca gidiyor.
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(Kahveci istemeyerek paray verir. Çocuk

paray Hoca’ya götürür.)

AHMET’N OLU— (Babasnn yanma gi-

der) Baba Hoca amca bana da düdük alsn.

HOCA— (Ahmet’e) Bu senin hasta olan m?
AHMET— Evet Hoca.. Saolasm ilac aldm

içirdim de olan bugün dirildi.

AHMET’N OLU— Ne ila.. (Babas lafn

bitirmeden azm kapatr. Hoca görmemezlie

gelir.

KAHVECNN OLU— (Hoca’nn yanma
gider) Hoca amca bana düdük alacaksn deil mi?

HOCA— Elbette alacam.

AHMET— Amcas bizim olana da al olur

mu?

(Hoca olur anlamnaban sallayp çkarken

birden döner kendine en yakn olan Hüseyinin

yanma gider.)

HOCA— Aman dostum, bugün bize basmac
gelecek. Bizim hatun yeni eve perdelik alacak,

Hallaç da gelecekmi. Onun için bütün param
eve braktm. Bana be-on akçe versen de ne olur

ne olmaz yanmda bulunsun. Döner dönmez mal
satm olurum, paran veririm.

HÜSEYN— Olur Hoca al bakalm. Lâkin

benim para da Sadk Efendi’nin kazan gibi

dourmal..
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HOCA— Hiç merak etme.. Bakarsn ikiz de

dourabilir. (Hoca eeiyle çkar.)

(Çocuklar da çkarlar.)

SADIK— Kahveci u tavlalar getir de Hoca-
’y beklerken bir iki el oynayalm. Sen de gel

benim karma geç bakalm.

(kier ikier birbirlerine dönerler. Aralarn-
da gerçekten tavla yoktur. Fakat varm oynuyor-

larm gibi soldakiler zar atacak gibi ellerini

sallarlarken sadakiler pullar yürütüyormu gi-

bi yaparlar. Bu arada akllarndan geçenleri sesli

olarak söylemektedirler. kinci satra geçince ay-

ni hareketleri dierleri yaparlar. Her kelimede el

üç kez sallanr, son kelimede ise zar atlyor gibi

yaplr.) Pullan yürütenler de ayn ritimle ilerler-

ler:

Hocamz - pazarda - acep ne - yapar?

Acaba - pazarda - Hoca ne - satar?

Malna - karlk - cebe ne - atar?

Kesenin - içine - kaç akçe - katar?

Acaba - nerede - nereye - bakar?

Cepleri -ne kadar - akçeyle - dolar?

Bizlere - kimbilir - ne çok ey - alr.

Konarz - onlara - o baka - kalr.

(Kahveye üç papaz gelir. Kahveci kalkar

onlar karlar. Dierleri seyirciye dönük oturur-

lar. Papazlar sahnenin bir yannda sral durur-

lar.)

KAHVEC— Hayrola papaz efendiler, böyle

nereden gelir nereye gidersiniz?

I. PAPAZ— Biz gezgin papazlarz. Diyar di-

yar gezeriz.

II. PAPAZ— Bilgiliyi, cahili gözlerinden se-

zeriz.

IH. PAPAZ— Herkes ile yarr, herkesleri

ezeriz.

ÜÇÜ BRDEN— Müslümanlar bizimle yan-

amaz.

KAHVEC— Yani müslümanlar sizin kadar

bilgili deiller midir? onu mu demek istiyorsu-

nuz?

I. PAPAZ— Evet öyle demek istiyoruz.

H. PAPAZ— Öyle diyoruz.

IH. PAPAZ— Ve de öyledir.

KAHVEC— Büyük laf ediyorsunuz.

I. PAPAZ— Kantlara.

II. PAPAZ— spatlarz

m. PAPAZ— Delilleriz

KAHVEC— Nasl yapyorsunuz? Anlatn

bakalm.

I. PAPAZ— Sorular sorarz.

H. PAPAZ— Herbirimiz bir tane

III. PAPAZ— Bileniniz çkamaz.

KAHVEC— Sorun bakalm.
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I. PAPAZ— Dünyann ortas neresidir?

(Kahvedekiler batan balayp neresi neresi

diye birbirlerine sorarlar, sonunda ellerini açp
omuzlarm kaldrp “bilmiyoruz ki” derler. Bunu
her sorudan sonra yaparlar)

II. PAPAZ— Gökyüzünde kaç yldz var?

(Kahvedekiler yine öyle yaparlar.)

III. PAPAZ— Ay incelip kaybolunca gökyü-

zünde nereye gider?

(Papazlar kasla kasla sahnenin giri ks-
mndan kar tarafa geçip dizilirler, sahneye Hoca
eeinin srtnda girer, inerken de düer. Kahve-
dekiler gülüürler)

neye gülüyorsunuz? Dümesem de zaten inecek-

tim.

KAHVEC— Haklsn Hocam, ho geldin.

Bak Hoca burada üç papaz var. Çok çetin sorular

soruyorlar.

AHMET— Sen ünlü bir Hoca imisin. Bunla-

rn sorularn bir dinle..

MEHMET— Sorularn müslümanlara soru-

yorlarm.

HAAN— Kimse bilmemi imdiye dek.

HÜSEYN— Ne kadn, ne erkek.

AL— Bize de sordular, hiç birimiz bileme-

dik.

VEL— Düündük akl erdiremedik.

HOCA— (Papazlara) Gerçekten öyle mi?

I. PAPAZ— Evet.

H. PAPAZ— Öyle.

III. PAPAZ— Tastamam.

HOCA— (Bir sandalyeye yerleir, tespihini

de eline alr.) Sorun bakalm, bu sorular neymi
görelim.

I. PAPAZ— Dünyann ortas neresidir?

HOCA— (Seyircilere döner) Soruya bakn,
yuvarlak eyin ortasn sanki kendileri bulmu-
lar da. (Papazlara) Bunu vaktiyle ben de düün-
mütüm ve aram bulmutum. Durun size göste-

reyim. (Eeini sahnenin ortasna getirir.) Kara-

kaçan öyle gel, az daha gel, tamam dur. te
buras,Karakaçan’m sa arka ayann bast
yer. inanmazsan sen de ölç bak. (Papaz arr.)

II. PAPAZ— Gökyüzünde kaç yldz var?

HOCA— (Seyircilere) unun sorusuna ba-

kn. Sanki kendileri yldzlar saymlar.(Papaza
döner. Eeini çekitirir, arkasn papaza döndü-

rür.) Gökyüzündeki yldzlar tamam tamamna
benim Karakaçan’n kuyruundaki kl says ka-

dar. nanmazsan bir bunu,bir de yldzlar say

bak.

KARAKAÇAN— (hafifhafifzplayarak) Sai-

iy, saaiiy...

(II. Papaz da arr “tamam, tamam,” anla-

mna gelen bir iaret yapar.)
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III. PAPAZ— Pekâla bir de bunu bil baka-

lm: Ay incelip yok olunca nereye gider?

HOCA— Dünya’nm arkasna saklanr, sak-

lamba oynar.

III. PAPAZ— Lütfen ciddi olunuz.

HOCA— Evet, o ciddi akayd. imdi de

istediiniz doruyu söyleyeceim. Yldz yapmaya

gider. Düen yldzlar görmüyor musun?onlarn

yerine yldz yapmak gerek. Eer ay, yldz yap-

masayd gökte kaya kaya yldz kalmazd. Bütün

bu söylediklerime inanmyorsan, ay kaybolduu

zaman sen de peinden git, gözünle gör.

(Papazlar akn birbirlerine bakarlar)

l. PAPAZ— Hayret ettik.

II. PAPAZ— atk.
m. PAPAZ— Pes ettik.

I. PAPAZ— fakat dur bakalm, bunlar da

bilebilecek misin? imdi biz baz iaretler yapaca-

z, sen de bunlarla ne sorduumuzu anlayacak

bize yine iaretlerle cevap vereceksin.

n. PAPAZ— Bakalm bunlar da bilebilecek

misin?

III. PAPAZ— Bakalm o kadar da bilgili

misin?

I. PAPAZ— te balyoruz. (Parmayla ha-

vada bir daire çizer.)

(Hoca da karlnda parmayla havada

yukardan aa bir çizgi çizer.) (Papaz çok akn
bravo der gibi bakar.)

II. PAPAZ— (Ellerini avuçlar yukarya açk
çekilde tutar, parmaklarn açar hareket ettirir.

Karlnda Hoca da ayn hareketi avuçlarn

aaya yönelterek yapar.)

III. PAPAZ— (Sa elini ahadet parma
Hoça’y iaret eder biçimde uzatr.)

(Hoca da hemen iaret parmann yanma
orta parman da açarak kolunu papaza uzatr.

Papazlar çok hayret ederler.)

I. PAPAZ— imdi inandk ki,

H. PAPAZ— Hem de anladk ki,

III. PAPAZ— Ve de gördük ki,

ÜÇÜ BRDEN— Sen gerçekten bilgin bir

Hocasn. Çok yer gezdik, herkese sorduk, kimse

bilemedi..

HOCA— E ee öyle kendinizi her zaman
herkesten üste görmeyin. Ne demiler: Da ne

kadar yüce olsa yol üstünden aar. (Sonra eein
üzerinden yükü alr, eek sahnede kalr.) Ben
bunu eve götüreyim. (Eve girer.)

SADIK— Papaz efendiler o iaretlerle ne

anlatmak istediniz, biz bir ey anlamadk. Hele

bir anlatn ne sordunuz?

I. PAPAZ— Ben öyle bir yuvarlak çizdim

“Dünya yuvarlaktr” dedim. Hoca da yukardan

aa bir çizgi çizerek “Ekseni de var.” dedi.
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II. PAPAZ— Ben ellerimi böyle yapp “Sular

buhar olup göe yükseliyorlar.” dedim. Hoca

bunun tersini yapp “Yamur olup geri yere

iniyorlar.” dedi.

III. PAPAZ— Ben de iaret parmam uza-

tarak “Allah birdir” dedim. O da bana iki parma-n uzatarak “Peygamberi de var.” dedi. Böylece

hepsini bilmi oldu. Biz de artk gidelim. (Kap-

dan çkarken kahveye dönmekte olan Hoca ile

karlarlar) Muhterem Hoca Efendi biz gidiyo-

ruz, salcakla kal.

HOCA— Güle güle gidin. Yine böyle zor

sorularnz olursa dönün gelin. Bende böyle zor

sorular için daha ne cevaplar vaar, ne cevaplar

var.

(Papazlar çkarlar)

KAHVEDEKLER— Yaa varol Hoca, do-
rusu sen de cevap veremiyeceksin diye epey

korkmutuk.

SADIK— Vallahi Hoca o iaretlere cevap

bulmana hayret ettik.

HOCA— Ne var hayret edecek canm çok

basittiler. I. Papaz öyle yuvarlak bir baklava

tepsisi var dedi ben de (kendi iaretini yaparak)

“yans benimmm” dedim. II. Papaz “Baklavann

yannda buharlan çkan bir tencere de pilav var

dedi. Ben de “kapat kapat soumasn dedim.

Üçüncüsü ise bana senin gözünü oyarm dedi. Ben

hiç altnda kalr mym “Ben de senin iki gözünü

oyarm” dedim.

(Kahvedekiler hayretle birbirlerine bakarlar-

ken çocuklar kahveye gelirler.)

HOCA’NIN OLU— Baba yolda papazlan

gördük, onu yendiini anlatyorlard, yaa benim

Hoca babam.

KAHVECNN OLU— Hoca amca bana

düdük aldn m?
Hoca Evet aldm (Düdüü cebinden çkarr,

verir) Al da öttür.

(Çocuk bir kez öttürür, sonra arkadayla

babasnn verdii erbeti içerlerken)

AHMET— Hoca hani benim turu küpü?

AHMET— Ya benim mangaln kulpu?

HAAN— Hani benim yüz dirhem tuzum?

HÜSEYN— Nerde bizim bir okka et?

AL— Benim bir kese ekeri unuttun mu?

VEL— Teker için verdiin sözü tutun mu?

(O srada çocuklarn erbet içmesi bitmitir.

Düdüü öttürürler.)

KAHVEDEKLERN HEPS— Hani bizim

smarladklarmz?

HOCA— (Düdüü öttüre öttüre kahveden ve

sahneden çkmakta olan çocuklar göstererek) Siz

smarladnz ama para vermediniz. Paray veren

böyle düdüü çalar.

HÜSEYN— Haydi onlar almadn ama bi-

zim para ne oldu? Pazar dönüü verecektin.
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HOCA— Hiç sorma bama neler geldi neler?

Tam giderken Karakaçan susad, dereye koup
içine girmez mi?

KARAKAÇAN— (Ban iki yana sallaya-

rak) Hahahayurr, hahahayrr...

HOCA— Derede bütün malmn içine su dol-

du, hepsi bozuldu. Hepsini döktüm.

KARAKAÇAN— Hahahayrrr hahaha-

yrr...

HOCA— (Eeine sus belli etme der gibi

iaret yapar) Yapt suçu söyleyince böyle ba-
rr. Sonra komum, ben de senin parayla diken

tohumu aldm.

HÜSEYN— Bana ne Hoca dikenden, benim

dikenle ilikim ne?

HOCA— Hiç ilikin olmaz olur mu? Diken

tohumunu evin etrafna ekeceim..

HÜSEYN— Eeee?

HOCA— Dikenler çkacak, büyüyecek, ora-

dan geçen koyunlarm yünleri dikenlere taklacak,

ben de o yünleri toplayp bir güzel eirip iplik

yapacam, sonra bu iplikleri pazara götürüp

satacam. Elime geçen paradan da sana olan

borcumu vereceim.

(Hüseyin bu ne saçme ey, hiç böyle ey olur

mu der gibi gülümser)
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HOCA— (Ban sallar) Seni köftehor seni...

Pein paray görünce gülersin deil mi? (Yine

gülerek eeini de alr çkarken sahnenin köesin-

de durur.)

HOCA— (Ellerini açar, ban kaldrp) Ey

Allah’m sen durumu biliyorsun, Ahmet’e verdi-

im paray Ahmet’ten al Hüseyin’e ver. (Çkar)

HÜSEYN—u ie bak yahu Hoca bizim

paray ald gidiyor. (O srada gözü Ahmet’e iliir)

Sen avantadan para al, bizim kendi paramz

gitsin. Hoca’dan aldn paray bana ver çabuk..

AHMET— A a niye verecekmiim? Onu ben

kendi hünerimle aldm.

HÜSEYN— Onu bunu bilmem ben param

isterim. Hileyle aldn para senin mi olurmu.

Ya verirsin, ya da gider her eyi Hoca’ya anlat-

rm.

AHMET— Neyi anlatacakmsn?

HÜSEYN— Hiyle yaptm, çocuunun

hasta mata olmadn..

AHMET— Bakalm sana inanr m?

HÜSEYN— Hadi görelim bakalm, gidip

anlataym da inanr m, inanmaz m görürüz.

(Çkarken sadk, Mehmet, Haan onu tutarlar.)

SADIK— Dur nereye gidiyorsun?

MEHMET— (Ahmet’e) Bunun parasnn ba-

ri bir ksmn ver. Yoksa bundan böyle Hoca’dan

hiç birimiz bir ey alamayz.
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DERLER— Hadi çkar paralan, çkar da
ver ver.

AHMET— Kzmayn peki, birazn vereyim.

HÜSEYN— Hayr hepsini isterim.

AHMET— Al ama senin paran verince, ben
param geri isterim.

HÜSEYN— (Parasn alr) Olur alrsam ve-
ririm.

(Sahneye ve kahveye Hoca’nn olu girer)

HOCA’NIN OLU— (Sadk’a) Sadk Amca
babamn selam var. Biraz yeil zeytin alm da
slamak için senin kazan istiyor.

SADIK— Benim douran kazan m? Tabii
tabii, hemen vereyim. Bakarsn yine dourur.
(Çocukla Sadk çkarlar)

HÜSEYN— Yahu dikkat ettiniz mi? u
hocay zengin sandk ama baksanza ne benim
param verebildi, ne de bir zeytin slamak için bir

kab var. Her halde metelii bile yok.

HAAN— Gerçekten, oldukça da cimri ol-

mal geldi gitti bize bir kahve bile smarlamad.

AL— Cimri mi, parasz m?
VEL— Bence hem cimri, hem parasz.

AHMET— Meteliksiz olduu smarladnz
onca eyden hiç birini almadndan da belli

oluyor. Artk yüz vermeyelim.

MEHMET— Paras yoksa bize göre biri de-

ildir.

HEPS— Paras olmayann bizce deeri de

yoktur.

(Kahveye giyiminden zengin olduu anla-

lan biri girer.)

KAHVEC— (koar geleni karlar.) Ho
geldin Abdi Efendi, buyur, buyur, ho geldin.

ABD EFEND— Kahveci usta, senden bir

ey isteyeceim. Yarn olumu sünnet ettirece-

im, burada düün yapmak istiyorum. Kahveni

yarn için kiralyabilir miyim?

KAHVEC— Tabii Abdi Efendi tabii derhal

imdi kahvemi düzenler, hazrlarm.

ÖTEKLER— Hemen hazrlarz.. Kahveciye

yardm ederiz?

AHMET— Abdi Efendi düüne biz de davet-

liyiz deil mi?

ABD EFEND— Evet düüne mahalledeki

herkes davetlidir. Kahveciye yardm edeceiniz

için hepinize teekkür ederim. Haydi selametle

kaim. Yarn görüürüz, (çkar)

(Kahveci kahveyi düzenlerken hepsi bireyler

düzenliyor gibi yaparak kahveden çkar giderler.

Kahveci çevresine baknr kimse kalmadn
görünce ban sallar, kahveyi düzenleyip o da

sahneden çkar. Iklar söner)

(Uza gözler gibi ellerini almlanna koyarlar,

bir ellerini de midelerine koyup kapy gözlerler.)
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KORO çkar:

Zengin deilmi diye Hoca’mz gözden dütü
Yeni zengine hepsi fazlasyla üütü.

Sandklarla bohçalar açkt birer birer,

çinden çkarld temiz, süslü giysiler,

Hepsi de evlerinde sabah zor ettiler,

Rüyalarnda bile yemekleri gördüler,

Sabah olunca hepsi klat erken erken,

Kahveye dolutular afak bile sökmeden,

(Kahveci ve kahve halk süslü giysileri içinde

kahveye gelir, yerlerine otururlar.)

KORO devamla

:

Beklenmeye baland büyük düün alay

Bugün de bulunacak geçinmenin kolay.

Bir elleri alnda, bir elleri karnda,

Akllar pilavla, kuzu kzartmasnda,

Görününce kavaktan, baklavayla börekler,

Birdenbire gürledi, midelerle yürekler.

(Koro susar. Kahveye siniler getirirler, orta-

ya koyarlar. Arkadan Abdi Efendi de kahveye

girer. Hepsi koarak onu karlar, ortaya oturtur-

lar.)

KORO
Hocamz da elbette sabah zorla yapt
Tepsileri görünce o da ka kapt

(Hoca günlük kyafetiyle evinden çkar)

Yiyecek telayla süslenmeyi unuttu,

Büyük bir itahayla kahve yolunu tuttu.
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(Hoca kahveye girer, kimse yüzüne bakmaz,

Kimin yanma oturmak istese kimse yanna oturt-

maz. Dirsekleriyle iterler, yüzlerini eerler.)

Bütün bunlar sahnelenirken KORO konu-

masn kesmemitir)

KORO
Hocann klyla kanaatler pekiti.

Fakirlik paraszlk burda en kötü iti.

Düüne bile böyle gelenden ne umulur,

Ondan balar çevrilir, gözler bile yumulur

Hocamz’a hiç kimse bir yer bile vermedi,

Altna hal deil, pekir bile sermedi.

KORO çkar.

HOCA— (Seyirciye dönerek) Yahu bunlara

ne oldu? Hani dünkü iltifatlar, övmeler? Ama
anladm, giyimimi beenmediler. Öyle ya, imdi

ben onlara gösteririm. (Evine girer.)

AHMET— O ne klkt öyle..

AHMET— Hiç düüne gelinir mi böyle!

HAAN— Zengin sanp da onu göklere uçur-

duk,

HÜSEYN— Birey verir mi diye aklmz
kaçrdk.

AL— Hiç bir eyi yokmu meer brakalm
ura.

VEL— Çokça konumayalm, souyor dü-

ün a.
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(Ortaya konan yemeklerden yemee bala-
dklar srada, Hoca klam bir klkla, önü
kürklü bir kaftan giymi olarak kahveye girer.)

VEL — Amann siz Hocaya bakn.

AL— Bu da kim? Nasrettin Hoca m?
HÜSEYN— Ta kendisi.. Bir baka kii san-

ki..

HAAN— Gözlerim kamat inan ki..

MEHMET— Hocam, yanma gel öyle buyur.

AHMET— Yok Hocam oras dar, gel öyle
otur.

(Hoca ortaya Abdi Efendinin yanma oturur.)

HEPS— Buyur buyur ye Hoca, baklava ye,
börek ye...

HOCA— Saolun, varolun (Kaftannn ete-
ini kaldrp yemeklerinin yamna koyar.) Ye
kürküm ye, Ye kürküm ye...

HEPS— Aman Hoca ne yapyorsun? Kürk
hiç yemek yer mi?

HOCA— Eeee, ne yaparsnz, Ben geldim
kimse aldrmad.. Kürküm geldi, herkes nasl
buyur edeceini at. Demek bu izzet bu ikram
bana deil kürkümedir. Yemei de o yemeli, deil
mi efendim.

(Hepsi akn utançla ban öne eer.)

ABD EFEND— Haklsn Hocam çok hakl-
sn. (Kahveciye) Düün elenceleri gelmemi mi
kahveci ustam bakar msn?
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KAHVEC— Baüstüne (Kapya koar.)

Düün elenceleri ile geri gelir. Bu bir folklor

ekibi olduu gibi Karagözle Hacivat, buna benzer

bir elence de olabilir.)

HOCA— Her ey çok güzeldi.. Yedik içtik

elendik. Benim pazara gitmem lazm. Onun için

artk gideyim. Abdi efendi dans olunun baka
düünlerine.. (Kuann içinden kurdeleye bal
bir altn çkanr oradakilerin görecei biçimde bir

kez sallar.) Al bu altn da oluna tak. (Kahvede-

kiler bir altna bir de birbirlerine bakarlar.)

ABD EFEND— Hay sa olasn var olasn

Hocam, (O da ayaa kalkar, kahvedekilere) Siz

elene durun, ben de gideyim. Olan evde baka-

ym nasl ne durumdadr.

(Hocayla birlikte sahneden çkarlar.)

SADIK— Hocann verdii altn gördünüz

mü? Gerçekten zenginmi de bize göstermiyor-

mu.
AHMET— Dikkat ettiniz mi kürkü ne kadar

güzeldi.

MEHMET— Anlalan iyi paras var.

HAAN— Hasis dedik ama hasis adam öyle

altn verir mi?

HÜSEYN—atm dorusu..

(Onlar bir köede kahveciyle konuurlarken

Ali ile Veli o srada eeiyle evinden çkmakta

olan Hoca’y gözlerler.)
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HOCA— (Eve dönerek) Hanm ben gidiyo-

rum. Bir ey istiyor musun? Ne dedin oraya m
geleyim. Fesuphanallah yine ne var? (Söylenerek
eve girer.)

AL— (Veli’ye) Haydi yürü bu kez de biz

ansmz deneyelim.

VEL— Nereye gidiyoruz?

AL— Gel Hoca’nn haybesini alalm.

VEL— Heybeyi mi, ne yapacaz heybeyi?

ALI— Satarz, üç be akçe eder.

VEL— Hadi alalm öyleyse.

(Eein yanma giderler, Heybeyi alr kahve-
ye saklarlar. Hoca geri gelir. (Ali ile Veli tekrar
gelip Hocay seyrederler.)

HOCA— Yahu. u eein üzerinde heybem
vard. Ne oldu? Gören var m?

(Ali ile Veli koarlar)

AL ile Veli—-Hayrola Hoca, ne oldu? Bu
telan ne?

HOCA— imdi urada duran heybe yok ol-

du. Siz gördünüz mü?

AL ile VEL— (Telal, ellerini kaldrp)
Yooo, hiç görmedik, hiç bilmiyoruz.

HOCA— (i anladn belli eden bir ba
sallanmasyla sesini gittikçe öfkeyle yükselterek)
Ben bilirim yapacam, o heybe hele bir geri

gelmesin, hele bir geri gelmesin neler yaparm

neler. O heybe bulunmazsa o zaman herkes

Hoca’mn nasl bir Hoca olduunu görecek. O
benim heybemi alanlar var ya o alanlar, onlar

mutlaka bulurum ben. O zaman onlara neler

yapabileceimi gösteririm.

AL ile VEL— Aman Hoca bu kadar kza-

cak ne var, alt taraf bir kilim heybe.

HOCA— Hayr efendim ne olursa olsun. O
benim kaç senelik heybemdi siz biliyor musunuz?

Allah vere bir bulunmasn ben bilirim yapaca-
m, ben bilirim (eve girerken bararak) ben

bilirim yapacam..

AL— Amann Veli.. Hoca çok hiddetlendi.

'Ne yapar dersin?

VEL— Bilmem ki.. Ya okur üflerse.. Belki

de bir gizli kuvveti vardr. Ya bizi eek köpek

yaparsa., (tesadüfen eek de üzerlerine doru
yürür) u eee baksana nasl akll.. Sanki

eskiden insanm da sonradan eek olmu gibi...

AL— Saçmalama öyle bir ey olmaz. Ama
ya kolluk kuvvetlerine haber verir bizi subana
teslim ederse.. Dayak yemekten canmz çkar.

VEL— Kadl da varm zaten. Ya bizi

hapsettirirse.. Aman be kuruluk heybe için

bamza i açlacak. Gel heybesini geri koyalm.

AL— Evet hemen geri koyalm. (Heybeyi

getirir, eein srtna koyarlar.)
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HOCA— (Evden çkar, heybeyi görür.) Vay HOCA— (Üzgün) Ah hiç sorma Sadk Efendi

vay bizim heybe bulunmu. Bunu yoksa siz mi hiç sorma, ban sa olsun, senin kazan öldü.

buldunuz? SADIK— Brak akay Hoca, hiç kazan ölür

AL, VEL— Biz bulduk, biz bulduk. (Ayr mü?
yerleri gösterirler) uraya dümü de. HOCA— nan ki öldü. Allah sana ömür

HOCA— yi iyi.. yi ki buldunuz. Yoksa.. versin.

AL— Sahi Hoca heyben bulunmasayd ne SADIK— Nasl inanaym, kazan canl m ki

yapacaktn? ölsün.

HOCA— Ben mi? HOCA— Bre köftehor, kazann dourduuna

KAHVEDEKLERDEN AHMET— Hoca her
inanrsn da öldüüne neden inanmazsn. Anszn jj|

halde bir yere gidiyor. Gelin bakalm nereye
ölüverdi ite.. Sen saol..

gidiyor. (Onlar da Ali ile Veli’nin yanma gelirler.) (Hepsinin aknl içinde Hoca eeini alr

(Ahmet içerde konuurken, Ali konumasna sahneden çkar.)

ara vermez.) SADIK— Bu Hoca artk çok oldu. Sanki

AL— (Hoca’ya) Evet evet sen ya! Hani hey-
bizimle eleniyor. Ona öyle bir oyun edelim ki bizi

ben koybolunca çok kzdn, öyle yaparm, böyle
iyice tamsn, kim olduumuzu anlasn.

ederim diye bardn da.. (Bu arada kahveci de aralarna katlmtr.)

HOCA— Ne mi yapacaktm, hiiiç ne yapaca- HEPS— Ne yapalm, ne yapalm?
m, evdeki kilimi heybe yapacaktm. Benim ne SADIK—u pazardan alaca kuzuyu kesti-
güzel heybe yaptm herkes görecekti. Neyse relim, bize bir ziyafet çektirelim.
bulundu da bizim kilim heybe olmaktan kurtuldu. AHMET— Kes u kuzuyu desek, keser mi?

(Ali ile Veli birbirlerine bakarlar) AHMET— Kuzusunu feda eder mi?
MEHMET— Hoca Efendi, bu gidi ne tarafa? HAAN— Ne edersek olur bu i?
HOCA— Pazara gidiyorum. Bizim olan çok

istiyordu da ona bir kuzu alacam.
HÜSEYN— Bir giri yapmalyz, bir giri.

SADIK— Hoca Hoca nerde benim kazan?
ALI— Bir oyun etmeliyiz ki konalm ziyafe-

t©

'

Daha ii bitmedi mi?
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VEL— Bir oyun bulmalyz ki desin zah-
§

mete..
j

(Sahnede sekizi aada yazl sözleri ritimle
j

söylerken yine ritimle belli bir ekil üzerinde iki

admda bir adm durarak, bazan da avuçlarn
j

açarak düünüyor pozunda yürürler.) i

Yürürken dört kez unu söylerler: i

Hocay - ne yapmal ne - etmeli

Kuzusunu - nasl - kes - tirmeli

SADIK— Buldum, buldum.

HEHPS— (Sadk’m yanma koarken) Ne
buldun, ne buldun?

SADIK— Kuzusuna bir bahis tutuuruz, o da
kaybeder.

AHMET— Ya kaybetmez de kazanrsa?

MEHMET— Hoca’y kandrmak çok zor, bu-

nu iyi örendik...

KAHVEC— Dorusu zekal adam..

SADIK— Ne yani bizim zekamz onunki ka-

dar yok mu? O, bize meydan okumak neymi
görür.

HAAN —- Bir bahis dedin, nasl bir bahis?

SADIK— Bu k gününde, mezarlkta, gece

vakti sabaha kadar yar çplak kim durursa ona
nefis bir ziyafet var deriz.

KAHVEC— Bu iyi fikir, Hoca naslsa dura-
|

maz.
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AL— Köeden Hoca gözüktü, geliyor.

(Hocadan haberleri yokmu gibi bir araya
gelir, bara bara konumaa balarlar.)

AL ile VEL— Olmaz, olmaz, böyle ey
olmaz!

HÜSEYN— Hiç görülmü ey mi?

AHMET— Düünelim.

SADIK— (Tam hoca girerken) Ooo siz ne
diyorsunuz...

(Hoca kucanda bir kuzuyla girer. Hepsi
konumay keserek Hoca’ya döner)

HEPS— Oooo Hoca hayrl olsun, bu ne
güzel kuzu böyle, ne tatl ey...

HOCA— Benim olana aldm ama ben on-

dan daha çok sevdim. Neyse kuzuyu brakalm.
Siz öyle hararetli hararetli ne konuuyordunuz?

AHMET— Bir bahis üzerinde konuuyor-
duk.

HOCA— Nasl bir bahis?

SADIK— Mezarlkta, yarçplak, sabaha ka-

dar hiç ate yakmadan karanlkta kim durursa
dierlerimiz ona bir ziyafet çeksin dedim.

HOCA— Peki ya duramazsa?

SADIK— E e tabii, o zaman da o arkadalar-
na ziyafet çekerek.

AHMET— Ben, böyle bir ii dünyada yapan
bulunmaz diyordum.
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MEHMET— Mezarlkta olmasayd ben du-

rurdum. Gencim, souktan üümem. Lâkin ya

ölüler hortlarsa. Mezarlkta olmazsa ben duru-

rum.

SADIK—- Hayr, mutlaka mezarlkta dura-

cak.

HOCA— Hiç ölüler dirilir mi?

HAAN— Diriliiir dirilir. Mezarlkta olmaz-

sa ben de dururum.

HÜSEYN— Peki ziyafette neler olacak?

SADIK— Ziyafet olduuna göre herey ol-

mas gerekir. Pilav, zerde, et, çorba, dolma, börek,

baklava... (Hoca’nn gözleri parlar)

HÜSEYN— Oh oh dorusu gece titremeye

deer, biraz ürpermesem,,,

HOCA— Bunlarn hepsi olacaksa ben duru-

rum. -

HEPS— Sen duramazsn Hoca sen yalsn.

HOCA—-Yal olsam da sizden daha daya-

nklym, ben dururum.

HOCA— Olmaz, olmaz ama o söylediin ye-

meklerin hepsi olacak ha!

ALI— Hoca cayarsa ben durabilirim, hiç

deilse üç günlük yiyeceim çkar.

SADIK— Bak Hoca artlan tekrarlayalm.

Eer duramazsan..

HOCA— Anladm anladm, bu i ne zaman
oluyor sen onu söyle..
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SADIK — Bu gece olur mu. Hoca?

HOCA — Tabii olur, neden olmasn.

SADIK — Tamam, kararlat. Yann sabaha
kadar sen mezarlkta duracaksn, bir kii de senin
evin kapsnda bekleyecek. Eve gelip gitmeyesin
diye.

HOCA— Hiç eve gelip gitmek olur mu? Ben
söz verdim mi tutarm. Gidip u kuzuyu balaya-
ym.. (Hoca sahneden çkar.)

HEPS— Bu kez Hocann ii tamam. Hiç bir
ey sezmesin ama..

(Hoca geri gelir)

HOCA— te ben geldim, Gelin de bana
duracam yeri gösterin.

HEPS— Hadi mezarla gidelim de Hoca’ya
mezar beenelim.

(Hepsi sahneden çkarlar, kahveci en arkaya
kalr.)

KAHVEC— (Kahveci ocan altn acele ka-

patrken) Durun durun beni de bekleyin.

(Sahne boalnca klar hafifler, Koro Sahne-
nin yanma gelir.

KORO
Hocacaz bekledi o gece sabaha dek,

liklerine kadar souktan titreyerek

Selviler ürpertici, mezarlar korkutucu
Gökte Ay sönük, donuk, yldzlar seyrek seyrek
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Ta uzakta bir bayku kesik kesik ötüyor

Yürei korku dolu, eli aya mosmor
Yumuack yata, smscack odas,

Titredikçe, burnunda biraz daha tütüyor

Titreyip üüyerek, ve az buçuk korkarak
Sabah buldu Hoca dualar okuyarak,

Börekle baklavann hayelleri olmasa,

Elbette bu geceye epey zordu dayanmak.

(Koro sahneden çkar, klar yanar)

(Önce kahveci olmak üzere dierleri sahneye
girerler)

HEPS BRBRNE— Nasl Hoca geldi mi?
Hoca daha gelmedi mi?

SADIK— Hah ite geliyor.

(Hoca titreye titreye sahneye girer.)

SADIK— Hayrola Hoca, nerden, yoksa me-
zarlktan m geliyorsun?

HOCA— (Titreyerek) Ta ta ta biiii mezarlk-

tan, baka nereden olacacacak...

SADIK— Sahiden sabaha kadar durabildin

mi?

AHMET— Hiç ate yakmadn m?
HOCA— Yaklmayacak demediniz mi?

MEHMET— Bu soukta nasl durursun, hiç

stacak bir ey de yok muydu?

HOCA— Hiç bir ey yoktu. Hrkam bile evde

kald.

HAAN— Hiçk bile yok muydu?

HOCA— Hayr yoktu. Bir gökteki yldzlar

bir de çok uzakta bir köyde yldz gibi bir lamba

vard.

SADIK— Tamaam. te bu olmad.

HOCA— Olmayan ne?

SADIK— Sen o ktan snmsmdr. Bahsi-

mizde bir eyle snma yoktu.

HEPS— Evet evet, sen o ktan snmsm-
dr. Bahsi kaybettin Hoca..

HOCA— Ne kaybetmesi yahu. Taa uzaklar-

daki bir k adam str m?
AHMET, EHMET, Haan - Istr, str.. Ziya-

feti isteriz.

HÜSEYN, AL, VEL - Kuzu ziyafeti isteriz,

kuzu ziyafeti.

SADIK— Eee Hoca böyle bahislerde bahsin

kaidelerine uymak gerek. Bunu sen de bilirsin.

Konuulduu kadar çok ey yapmana gerek yok.

Arkadalar bir kuzu ziyafetiyle yetinecekler de-

mek.

HEPS— Evet kuzu ziyafeti isteriz.

HOCA— (Önce arr, sonra durumu anlar.)

Demek öyle.. Eh ne yapalm. Madem siz kaybettin

diyorsunuz öyle olsun. imdi eve gideyim, biraz

sndktan sonra kuzuyu keser piiririm.

SADIK— Ölene isteriz Hoca.. Tamam m?



HOCA— Olur olur-. Ölene siz burda olun,
ben yemei getiririm.

(Hoca evine girer. Kahvedekiler sandalyeleri-
ne otururlar. Sahnenin perdesi bir miktar kapa-
nr. Kahvedekiler hareketli olarak aadakileri
üç kez söylerler.)

HEPS

:

(Sa ellerini göüslerine koyarken) Ha ha ha
(Sol ellerini göüslerine koyarken) Ho ho ho
(ki ellerini dizlerine koyarken) Hi hi hi

(Ellerini dizlerine vururken) Hoca’nn
(Ellerini dizlerine ikinci kez vururken) Marifeti
(Ellerini sorar gibi havaya açarken) Nerde hani?

(Birincideki hareketler tekrarlanarak) ha ha ha

Ho ho ho

Hi hi hi

te hoca

te biz

(Ellerini yumruk yapp birbirinin Yendik seni
üzenrie ‘oh olsun’ anlamna koyarken)

(Bundan sonra biraz birbirleriyle konuurlar,
biraz kalkar gezinirler tekrar otururlar, kahveci
birer çay verir.)

SADIK— Yahu ölen oldu geçiyor, Hoca
hâlâ ortada yok. (Eve doru barr)

Hoca Hoca öle oldu hani yemek nerede?

HOCA— (Elinde koca bir sini ve kaklarla
koa koa girer) Piiyor piiyor.
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(Siniyi ortaya koyar kaklar da içine brakr
çkar)

KORO— (Bir yanda perde önünde kümele-

nir. Kahvedekiler kaklan ellerine alrlar, dier

ellerini de midelerinin üzerine koyarlar.)

Kuzucaz pimekte mutfan loluunda

Komular baarnn tatl sarholuunda

Ölen geçti, gelmedi ne kuzu ne kokusu,

Böyle zaferden sonra beklemek zor dorusu

Sabr sebat tükendi, akam buldu zaman

Sofra kuruldu fakat hiç haber yok kuzudan.

(Koro sahneden çkar)

AHMET— Hoca Hoca hani yemek nerede?

MEHMET— Çabuk gelsin u kuzu hal kal-

mad midede.

HAAN— Bizi aç koydun Hoca, olur mu bu?

HÜSEYN— Hani Hoca hani nerde kuzu, ne

oldu?

AL— Evdeki bulgura gözlerimde tütüyor.

VEL— Midemdeki ziller zangr zangr ötü-

yor.

HOCA— (telala sahneye girer) Geliyor, pi-

iyor, tasalanmayn. (Gene çkar)

KAHVEC— (Birer çay daha verirken, seyir-

ciye) Hoca’nm gecikmesi bana yarad, bol bol çay

içtiler.
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SADIK— ster misiniz Hoca kuzuyu kesme- t

mi olsun. Ben gidip bir bakaym.

(Hoca bu srada sahneye girmi bunlar duy-
mutur.)

|

HOCA— Biz dediimizi yaparz. Kuzuyu i

kestim, piiriyorum. nanmyorsanz hep beraber
gelin de görün.

j

(Bu srada az önce bir miktar kapatlm olan i,

perde açlr. Tavana aslm koca bir kazan ile f
onun tam altnda alçak bir tabureye konmu

\

yanmakta olan bir mum vardr. Oraya gelen f

kahve halk kazan göremez, çevrelerine baknr- i

lar.) '

i

SADIK— Hani nerede kuzu tenceresi?
f

HOCA— (Kazan gösterir) te orada hala-
j

nyor.
j

HEPS— Ama o pimiyor ki, hani atei nere-
i

de? f

HOCA— (Mumu gösterir.) Pimediini kim
söylemi. te atei burada. i

HEPS— Sen akln m yitirdin. O koca j

kazan bu mum nda snr m, pier mi?
[

HOCA— Allah Allah imdi de pimez mi
1

diyorsunuz? Arn arn uzaktaki bir lamba - i

mdan benim sndm söyleyen siz deil miydi- f

niz? Siz öyle deyince ben de demek snrm
dedim. Mumu yaktm kuzuyu piiriyorum. Dedi-

j

inize göre pimesi lazm, bekleyin görün.

AHMET— Dorusu çok haklsn Hoca, biz

bunu hakettik.

SADIK— Bizi utandrdn Hoca. Seni kand-

rp senden daha akll olduumuzu ispatlamak

istedik ama görüyoruz ki senin akima eriilemez-

mi.

MEHMET— Bize iyi bir ders verdin Hoca..

AL ile VEL— Kuzucazm da kestirdik,

affet bizi Hoca.. -

KAHVEC— (Hoca’nm tarafna geçer) Hay-

di imdi gidip evlerinizde yemek yeyin de bir daha

da kimseyle uramayn.

(Hepsi gidecek gibi olurlar)

HOCA— Hayr gitmayin durun. Size bir kaç

diyeceim daha var. imdi kimseyi kendinizden

aa görmenin doru olmadn örendiniz mi?

HEPS— Evet örendik Hoca..

HOCA— Aklnz onu bunu kandrmak için

yoracanza niye gidip çalmyorsunuz? Bir i
yaparak hem gücünüzü ispatlar hem de para

kazanrsnz. Doru demiyor muyum?

KAHVEC— Ania Hoca o zaman kahveye

kim gelecek?

HOCA— Akamlar gelirler, helal paralary-

la erbet içerler, daha iyi deil mi?

KAHVEC— Yine haklsn Hocam.

HEPS— Artk biz gidelim.
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HOCA— Nereye gidiyorsunuz? Kuzunuzun
hepsini ben mi yiyeceim? imdi kuzuyu indirip,
öyle harl bir atete hemencecik piirip, gerçek
komuluumuzun ve dostluumuzun balamas
erefine hep birlikte yiyelim.

HEPS— Sadasn Akll Hocamz, saola-
sn Nasrettin Hoca.

(Bunu söylerken hepsi Hocann çevresinde
toplanmlardr. Sözleri bitince sahnedekiler do-
nar öyle dururlar. Koro perde önüne çkar.)

KORO
Oyunumuz burada güzel bir sona erdi.

Düünene Hocamz ne büyük dersler verdi.

Hoca basit bir fkra ustas deil elbet.

Ey seyirci, Hoca’y sen de saygyla yadet.

PERDE
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i

PERHAN KARAYEL, 1929’da Adana’da do-
f du. lkörenimini Alpullu’da, ortaörenimini

f
Adana Kz Lisesi’nde tamamlad

Adana 29 Ekim lkokulu’nda bir yl ücretsiz

) vekil öretmenlik yapt. Öretmen okulu fark ders-

;î'- lerini vererek, ayn ilkokula öretmen olarak atan-

l d. 13 yl ayn ilkokulda görev yapt. Daha sonra

f Adana smet nönü ilkokulu’nda görev yapan

Perihan Karayel, 1984 ylnda emekli oldu.

Piyesler, skeçler yazan ve resim çalmalar
i yapan Perihan Karayel evli ve iki çocuk annesi.


